СТАНОВИЩЕ
Върху представени научни трудове за участие в обявения в ДВ, брой
43/25.05.2018 г., конкурс за заемане на академична длъжност „Професор”,
професионално направление 3.7.Администрация и управление, научна
специалност „Икономика и управление (по отрасли)
от член на научното жури проф. д-р инж. Динка Георгиева Милчева,
Химикотехнологичен и металургичен университет – София,
1. Представяне на кандидата
За участие в обявения конкурс за заемане на академична длъжност „Професор”
Област на висшето образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7.Администрация и управление, научна специалност „Икономика и
управление (по отрасли) е представил необходимите документи само един кандидат –
доц. д-р инж. Димитър Стоянов Вергиев. Всички изисквания и срокове съгласно
ЗРАСРБ, Правилника за развитие и атестиране на академичния състав на Колежа по
туризъм – Благоевград са спазени.
2. Основание за написване на становището
Настоящeто становище е написано на основание Заповед на Ректора на Частно
висше училище, Колеж по туризъм-Благоевград- № 285/20.06.2018 г. за сформиране на
научно жури във връзка с конкурс, обявен в ДВ, брой 43/ 25.05.2018 г., за заемане на
академична длъжност „Професор”, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Икономика и управление (по отрасли).
3. Персонална характеристика на кандидата
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор”, доц. д-р Димитър
Стоянов Вергиев е преподавател на основен трудов договор в Частно више училище,
Колеж по Туризъм - Благоевград. Завършил е специалност „Технология на горивата”
ОКС ”Бакалавър” и придобива квалификация „инженер-химик”, а след това завършва
специалност „Стопанско управление”, ОКС”Магистър” в ХТМУ-София.
Кариерата му като преподавател и изследовател започва в ХТМУ-София, като
докторант и преподавател (асистент). Доц. д-р Димитър Вергиев преминава
последователно през всички „стъпала” на преподавателската и научноизследователската йерархия. През 2011 г. защитава дисертация и получава научната
степен „Доктор” в професионалното направление 3.8.Икономика и управление. От м.
април 2013 г. е гл.асистент, а от м.април 2014 г. доцент в Колеж по туризъм –
Благоевград.
Преподавателската и научно-изследователска работа на доц. д-р Димитър
Стоянов Вергиев е разнообразна – чете лекции в областта на икономиката и
мениджмънта, фирменото счетоводство, икономическата политика и финансите.
Извършва изследователска работа по проблемите свързани с опазване на околната
среда и участва в разработването на научни проекти и програми.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” има опит, както в
областта на научните разработки, така и тези с практическа насоченост.
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За участие в конкурса за заемане на длъжността „професор”, доц. д-р Димитър
Стоянов Вергиев представя списък с общо 30 публикации. Публикациите са
структурирани, както следва: 1 монография (самостоятелна), статии – 2 (приети за
печат), 21 научни доклада (2 на английски език) и 6 учебни пособия. От общия обем на
публикационната дейност с лично участие са 2 260 страници (без проектите), статии
самостоятелни – 11стр., научни доклади самостоятелни 119 стр. и в съавторство 11 стр.
(първи автор), учебници и учебни помагала 824 стр. – от които самостоятелни 594 стр.,
с което значително надвишава изискванията на Наредбата за развитие на академичния
състав на Колеж по туризъм - Благоевград. Всички публикации са направени след
хабилитирането на кандидата за заемане на длъжността „професор” в легитимни
издателства.
4. Обща (количествена и качествена) оценка на учебно-преподавателската
работа
Оценката на преподавателската работа на доц. д-р Димитър Стоянов Вергиев
може да се разглежда в четири направления – учебна заетост при работа със студенти, в
т.ч. разработване на учебна документация – планове и програми, подготовка и
написване на учебници и учебни пособия, работа със студенти и участие в учебнообразователния процес в следдипломна и допълнителна квалификация.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” има достатъчен
педагогически стаж, което дава отражение върху качеството и разнообразието на
неговата преподавателска дейност. Разработил е множество лекционни курсове.
Разнообразието на лекционните курсове и участието във всички форми на обучение
показват нагласата доц. д-р Димитър Стоянов Вергиев да се ориентира и реагира бързо
на потребностите на студентите и тези на управленската практика.
Като обобщение, може да се направи извода, че по линията на критериите и
показателите за оценка на учебно-преподавателската работа кандидатът покрива
изискванията за заемане на длъжността „професор”, посочени в Наредбата за развитие
на академичния състав на Колеж по туризъм - Благоевград.
5. Обща (количествена и качествена) оценка на научните
изследвания и изследователската дейност
Кандидатът за заемане на длъжността „професор” доц. д-р Димитър Стоянов
Вергиев представя в количествен, съдържателен и качестен план достатъчно
публикации, които доказват неговите качества като изследовател, който умее да
открива, да изследва и анализира актуални проблеми, да адаптира и прилага научни
правила в конкретната управленска практика, както и да извлича от практиката ползи за
развиване и обогатяване на науката.
За участие в конкурса той е представил общо 30 публикации с обем на лично
участие 1167 страници, публикувани след придобиване на научното звание „доцент”.
В центъра на публикационната дейност на доц. д-р Димитър Стоянов Вергиев
може да се постави самостоятелната монография „Основни канали на проявление на
глобалната финансово икономическа криза върху Българската икономика”, където е
направен опит да се дефинират политиките, инструментите и механизмите за
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регулиране на макроикономическата среда за ограничаване на негативните последствия
от икономическата криза и постигане на икономически растеж.
Другите публикации, представени за участие в конкурса също се характеризират
с актуалност на проблематиката. Изследвани са въпроси свързани с различните
направления на финансовата политика и приложението на финансовите инструменти,
както и различни проблемни направления в икономиката и управлението на
туристическия сектор.
При оценяването на научно-изследователската работа на доц. д-р Димитър
Стоянов Вергиев трябва да се отбележи неговата активност и като участник в научнопрактически конференции и симпозиуми, където са публикувани 21 доклади, от които 2
в съавторство и 19 самостоятелни.
Направеният анализ на съдържанието на публикациите показва, че голяма част
от направленията на изследователската работа на доц. д-р Димитър Вергиев силно се
доближават до дисциплините, които той преподава.
В заключение може да се направи извода, че по линия на критериите и
показателите за оценка на научно-изследователската работа кандидатът покрива
изискванията за заемане на длъжността „професор”.
6. Становище за научните приноси
За участието си в конкурса доц. д-р Димитър Вергиев представя резюмета на
публикациите си и в края на всяко от тях е дефинирал считаните от него приносни
моменти. Приемам, че авторът правилно е направил самооценка на трудовете си, но за
по-добра прегледност, би било добре приносите да се оформят в отделен списък и да се
структурират в три групи – научно-теоретически, научно-приложни и приложни или
резултати от практиката. Всички посочени приноси съществуват, но те могат да се
откроят по-добре, ако кандидатът беше ги обобщил в групи според сферата на тяхното
проявление.
7. Академична известност
Доц. д-р Димитър Стоянов Вергиев e известен в научните среди. Това се
потвърждава от неговите участия в научно-практически конференции и цитиранията на
неговите научни трудове от други изследователи (според представената справка).
Цитиранията свидетелстват за общественото признание на публикационната дейност на
доц. д-р Димитър Вергиев. Те са своеобразен атестат и оценка за качество на неговите
научни трудове. Естествено, този показател в известна степен е условен, тъй като
основният монографичен труд е издаден в текущата година, и неговото отразяване и
оценка в научната литература предстои.
8. Бележки и препоръки
Маркирането на бележки и препоръки има за цел да подскаже на кандидата за
заемане на длъжността „професор” някои насоки за подобряване на бъдещата му
работа:
- може би е целесъобразно да се стесни диапазона на преподавателската и
изследователска работа (захванати са много проблеми), което, от една страна, може да
се окачестви положително, но в същото време има и своите негативни отражения върху
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възможността за задълбочаване и концентриране на изследователската и
преподавателската работа в определени области;
- при някои публикации има значително или частично дублиране, което е може
би резултат от допълване и доразвиване на проблемите;
- полезно би било доц. д-р Димитър Вергиев да насочи усилията си към
публикации в научни издания, както в страната, така и в чужбина (само две статии под
печат).
Посочените забележки имат препоръчителен характер и не намаляват
значимостта и оценката на цялостното творчество и на учебно-преподавателската
работа на кандидата.
9. Обобщена оценка
Оценката на учебната и научно-изследователската работа на доц. д-р Димитър
Стоянов Вергиев може да се обобщи в няколко направления:
- умения за самостоятелна изследователска, преподавателска и консултантска
дейност, осъществени на високо равнище с професионализъм, критичност към себе си,
коректност и чувство на отговорност;
- умения за вплитане на научните изследвания в преподавателската дейност и за
приложение в управленската практика;
- добра литературна информираност за българските и чуждестранни публикации
по изследваните проблеми;
- активна работа със студентите извън регулярните аудиторни занятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запознаването с трудовете и документацията на доц. д-р инж. Димитър
Стоянов Вергиев, представена във връзка с конкурса, ми дава основание да
считам, че са изпълнени изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото
приложение и Правилника за развитие на академичния състав на Колеж по
туризъм- Благоевград за заемане на академичната длъжност „професор”.
Затова си позволявам, да препоръчам на Председателя и уважаемите
членове на научното жури да предложат на Колеж по туризъм - Благоевград, доц.
д-р инж. Димитър Стоянов Вергиев да бъде назначен на академичната длъжност
„Професор”, професионално направление 3.7.Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)”.
София, 17. 08. 2018 г.

Член на научно жури:
(проф. д-р инж.Динка Милчева)
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