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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 
 

 

 

От: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева, 

 

Университет за национално и световно стопанство 

Катедра „Публична администрация“ 

 

Член на научното жури, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Народно 

стопанство /Регионална икономика/. 

 

 

Относно: конкурс за „Доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика 

/Народно стопанство - регионална икономика и администрация/,  обявен 

за нуждите на Софийски университет в ДВ, бр. 96 от  19.11.2021г. 

 

 

1. Информация за конкурса. 

 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Регионално развитие“ при  

„Геолого-географския факултет“. Конкурсът е обнародван в ДВ бр.96/19.11 2021 г. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед  РД 38-

7/04.01.2022 г. на Ректора на Софийския университет. 

 

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса. 

 

В конкурса участва гл. ас. д-р Методи Валериев Иванов – единствен кандидат. 

В полза на кандидата е: 

- надграждане на образователната му подготовка. Гл. ас. д-р Методи Иванов е 

бакалавър и магистър по публична администрация, доктор по регионална икономика и 

всички публикации са ориентирани към проблематиката на обявения конкурс, а 

именно регионална икономика и публична администрация. 

- участие в много национални и университетски проекти, които имат пряко 

отношение към регионалната икономика и публичната администрация. 

Кандидатът по обявеният конкурс за доцент гл. ас. д-р Методи Иванов 

участва с 50 научни публикации, от тях една монография, 36 самостоятелни 

публикации, 13 в съавторство. Пет от публикациите са в Scopus и една в Web of 

Science. 

Кандидатът в конкурса е изпълнил в количествено и качествено отношение 

изискванията за заемане на академичната длъжност доцент. 

Представените от кандидата публикации представляват актуални научни 

изследвания в областта на обявения конкурс и създават положително впечатление 

за компетентни познания в областта на регионалната икономика публичната 

администрация. 
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3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност. 

3.1. Изпълнение на количествените изисквания 

От представените документи по конкурса и доказателства към тях се вижда, 

че кандидатът гл. ас. д-р Методи Иванов  отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. 

По-конкретно документите включват: 

- Дипломи за завършено образование, диплома  за придобиване на 

ОНС“Доктор“, като задължително изискване на ЗРАСРБ; 

- Публикации – монографии, студии и статии. 

- Участие в проекти; 

- Учебна натовареност по съответни дисциплини ; 

- И др. 

Може да се направи извода, че кандидатът в конкурса гл. ас. д-р 

Методи Иванов отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ и 

покрива задължителните минимални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 

3.2. Оценка на качествените изисквания 

От представените документи е видно, че кандидатът има разнообразна 

научно-приложна дейност, участва в създаването на учебни дисциплини, 

изнася лекции и др. Води учебни занятия по тематиката на обявения 

конкурс и притежава богат преподавателски опит.  

Кандидатът има доказано участие в научно-изследователски проекти. 

 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на  кандидата. 

 

Кандидатът гл. ас. д-р Иванов притежава необходимия преподавателски опит и 

има висока степен на подготвеност за заеманата длъжност „Доцент“. Налице е 

съответствие на академичната компетентност на кандидата с обявената научна 

специалност на конкурса. 

 

 

5. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на 

кандидата. 

 

В представените научни публикации на кандидата гл. ас. д-р Иванов се 

открояват следните по-важни научни и научно-приложни предложения с характер на 

приноси: 

В монографичния труд /1.1./ са анализирани различни теоретични 

икономически направления и са идентифицирани техните последици за развитие на 

регионалната икономика. Изследвани са възможностите за изграждане на регионална 

иновационна система, която да стане част от общата рамка на регионалната 

иновационна политика.  

Изследвани са задълбочаващите се социално-икономически диспропорции и 

неравенства между отделните административно-териториални единици и региони /2.8, 

2.11, 2.13, 2.16/. Дадено е и решение –кръговата икономика като двигател за 

регионално и градско развитие, като възможност за устойчиво развитие , повишаване 
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на конкурентоспособността. 

Изследвани са възможностите за постигане на регионален икономически растеж 

и повишаване на конкурентоспособността на регионите. /2.18, 2.21, 2.29, 2.49/. 

Предлага се механизъм за стимулиране на пазара на труда в регионален аспект. 

В публикации / 2.30, 2.31, 2.32,2.35, 2.26, 2.38, 2.47/  са изведени инструменти 

отразяващи и измерващи регионалните различия и на тази основа провеждане на 

политики за социално-икономическо развитие. 

В публикации   /2.39, 2.40, 2.41/ е изследван управлението на риска и 

особеностите на регионалната икономическа сигурност. 

В статиите / 2.2, 2.7, 2.20, 2.22,2.33/ е отделено внимание  на регионалната 

демографска политика, като основа за преодоляване на регионалните диспропорции. 

Посочен е механизъм за балансирано и устойчиво развитие на районите. Посочени са 

последиците от застаряването на населението. 

В публикации /2.6, 2.28, 2.42, 2.45/ са изведени решения за проблемите свързани 

с етническите малцинства, миграционния натиск, регулиране на миграционните 

потоци и др. 

В редица статии /2.1, 2.4, 2.10, 2.12, 2.19, 2,37 и др./ е изведен екологичния 

подход при управлението на градовете. Насочва се вниманието към изграждане на 

нова зелена инфраструктура необходима за населението и бизнеса. Подчертава се 

необходимостта за бъдещото развитие на територията да се подчинява на принципите 

на зелената икономика. 

В поредица от статии /2.3, 2.17, 2.23, 2.27 и др./  се изследва местното 

самоуправление и администрацията. За оптимизиране на местното управление и 

администрацията авторът обосновава изводът от стандартизиране и унифициране на 

услугите, процедурите, документацията на предоставяните услуги за бизнеса, 

създаване на единна информационна система и внедряване на електронното 

управление. 

 

Приемам приносите  в посочените направления. 

 

6. Бележки и препоръки към  кандидата. 

 

В научно-изследователската и преподавателската дейност на кандидата няма 

съществени дефицити и слабости, но посочването на препоръки и бележки има за цел 

да подскаже на кандидата за заемане на длъжността „Доцент“ някои насоки за 

подобряване на неговата бъдеща работа и  бъдещите  изследвания.  Препоръчвам на 

кандидата да продължи своята  работа по написване на учебници, участие в 

международни научни форуми в чужбина и  включване  в  научни и научно-приложни 

проекти. 

 

7. Заключение. 

 

След направения преглед на всички представени материали за конкурса, 

считам, че са изпълнени всички изисквания от кандидата гл.ас. д-р Методи Иванов  по 

задължителните законови изисквания и допълнителните показатели за заемането на 

академичната длъжност „Доцент“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Представената в 

обявения конкурс научна продукция на кандидата съответства на темата на обявения 

конкурс, като е разработена на много добро научно равнище и едновременно с това е 

станала обществено достояние в голям брой публикации.   
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 Положителните оценки ми дават основание да направя предложението гл. 

ас. д-р Методи Иванов да заеме академичната длъжност „Доцент“ по 

професионално направление 3.8 Икономика /народно стопанство - регионална 

икономика и администрация/. 

 

 

гр. София                     Рецензент: 

        

22.02.2022г.      /проф. д-р Цветка Стоенчева/ 


