
                                                 СТАНОВИЩЕ 

                        От доц. д–р Елена Василева Биячева 

Член на научно жури в конкурс за заемане  на 

 академичната длъжност ПРОФЕСОР, 

Обявен от „Колеж по туризъм – Благоевград“ в ДВ бр. 

43/25.05.2018 г. в област на висше образование 3.Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.7 

Администрация и управление, научна специалност „Икономика и 

управление /по отрасли/ 

 

      Относно: научната, научно–приложната и професионално–

академичната дейност и продукция, представена от участника в 

конкурса доц. д–р инж. Димитър Стоянов Вергиев 

1. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Представеният от доц. д–р Димитър Вергиев комплект 

материали и списък с научна продукция за периода 2013–2018 г. 

включва 23 броя публикации, от които 21 самостоятелни и 2 в 

съавторство, възлизащи на 1042 страници: 1 самостоятелна 

монография, 1 студия в съавторство, 5 учебници /2 от тях в 

съавторство/, 23 публикации. Представена е и информация за 4 

броя цитирания на кандидата. 

      Придобил е научното звание „доктор“ през 2011 г., а от 2014 г. 

заема академичната длъжност „Доцент“ в Колежа по туризъм – 



Благоевград. Характеристиката на кандидата по отношение на 

позицията „придобита квалификация“ съдържа наличие на богат 

набор от професионално натрупване на научен, преподавателски 

и практико–приложен опит. 

      От справката за осигурената преподавателска натвареност се 

вижда, че в ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград кандидатът 

води лекции и упражнения по 4 основни учебни дисциплини. От 

2017 г. е хон. Преподавател към ФКСТ – ТУ гр. София. 

      Публикационните изяви на доц. д–р Димитър Вергиев го 

определят като специалист със задълбочени научни интереси и 

подчертано висока икономическа култура. 

      Педагогическа дейност 

      Като преподавател работата на кандидата се отличава с 

висока активност. В богатия си педагогически стаж той 

разработва и  реализира възложените му лекционни курсове, 

като се ползва с уважението на студентите и колегите си от 

колежа. Разработените от него курсове и учебници се отличават с 

много добър научен стил, който излъчва висок 

професионализъм, ерудиция и новаторрство. Като преподавател 

се отличава със системна и задълбочена работа, в учебния 

процес прилага иновативни методи на преподаване и е доказано 

сериозен и отговорен учен. 

2. Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните и професионалните интереси на доц. д–р Димитър 

Вергиев са изградени върху строго издържана схема, даваща 



възможност за дефиниране на научните приноси в следните 

направления: приноси от теоретико–методологичен характер, 

и приноси от научно–приложен характер: 

– Теоретичните постановки допълват и конкретизират 

съществуващите концепции за редица макроикономически 

и микроикономически явления и процеси на фона на 

задълбочено анализиране на глобализацията в 

съвременната икономика 

– Научно–приложните констатации могат да се препоръчат 

като регулаторен механизъм на реалната практика при 

управление на глобална криза в България 

– Емпиричният характер на изследванията дава възможност 

за разкриване на закономерностите в туристическия пазар, 

неговото функциониране и очертаване на бъдещите 

тенденции. 

3. Критични бележки и препоръки: 

– С оглед увеличаване на резултативността  от 

изследванията е препоръчително в бъдеще да се 

разширява обхвата на изследваните обекти, за да може 

да се постигне по–добра база за сравнение 

– Препоръчително е бъдещата дейност да бъде насочена в 

задълбочаване на изследванията на детайлите в 

научната област, тъй като авторът демонстрира 

възможности за прилагане на творчески подход и 

адаптивност към разглежданите проблеми. 

4. Заключение 

Въз основа на представените научни публикации, третиращи 

изключително актуална проблематика, и научните приноси на 



доц. д–р Димитър Вергиев считам, че той отговаря на 

изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор“ по научната специалност „Икономика и 

управление /по отрасли/“. Това са съображенията ми да 

предложа на уважаемите членове на научното жури да 

изберат и присъдят на Димитър Стоянов Вергиев 

академичната длъжност „професор“. 

 

 

          06.08.2018 г.                                             Доц. д–р Елена Биячева 
 гр. Благоевград 

 

   


