
С Т А Н О В И Щ Е 
 

по конкурс за заемане на академична длъжност професор 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)” обявен в ДВ  бр.43 от 25.05.2018 г. 

с кандидат: Димитър Стоянов Вергиев, доктор, доцент 

Член на научното жури : Йордан Стоянов Димитров, доктор, професор 

 

1. Данни по конкурса – процедурата по конкурса е стартирана на основание 

решение на академичния съвет от 24.04.2018 г. и в съответствие с чл.5 от Правилника 

за развитието и атестирането на академичния състав на  Колежа по туризъм. 

Реализирана е съгласно раздел  IV от Закона за развитите на академичния състав в 

Република България /2010г./ и Правилника за неговото приложение /Глава трета, Раздел 

IV/. По мое мнение няма допуснати нарушения на процедурата. 

2. Данни за кандидата  - в обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор” участва един кандидат доц. д-р Димитър Стоянов Вергиев от 

Частно училище – Колеж по туризъм – Благоевград. Характеристика на 

професионалната подготовка на кандидата: има присвоена бокалавърска степен по 

специалност ОХТ в ХТМУ – София, магистърска степен по „Стопанско управление” в 

същия университет и образователна и научна степен „доктор” по шифър 05.02.18  - 

Икономика и управление /по отрасли/. Оценка на развитието на педагогическата 

дейност на Д. Вергиев: преподавателската  дейност като гл.асистент започва през 2006 

г. в Колеж по туризъм Албена – клон Бургас; в периода 2008 – 2011г. е асистент в 

ХТМУ – София и води упражнения по дисциплините: „Финанси”, „Мениджмънт на 

човешките ресурси и „Икономика; От 2011 до 2013 г е хоноруван асистент в ТУ – 

София като изнася лекции и води упражнения по: „Бюджетно счетоводство”, „Местни 

данъци и такси”, „Икономика” и „Финансови пазари и инструменти”; От 15.04.2013 г. е 

гл.асистент, а от 05.04.2014г. и до момента – доцент по Икономика и управление в 

Частно училище – Колеж по туризъм – Благоевград. Тук изнася лекции и води 

упражнения по дисциплините: „Основи на счетоводството”,”Счетоводство на 

фирмата”,”Икономическа политика” и „Публични финанси”. От месец септември 

отново е и хоноруван преподавател към ФКСТ на ТУ –София, като води лекции и 

упражнения по „Електорнни разплащания”.Всичко представено ме навежда до извода, 

че доц. Д.Вергиев е утвърден преподавател с разностранни, но задълбочени 

педагогически интереси, които реализира успешно в различни университети.  

Описание на трудовата, научноизследователската и научно-приложната 

дейност на кандидата: работната дейност започва като финансов инспектор, а по-

късно в работи сферата на застраховането. От 2001г. и до настоящия момент работи 

като консултант по проблемите на водите и опазването на околната среда. Изготвя 

задания, разработва проекти и програми. От 2010 г. работи по проблемите на 

икономическата политика в преходния период на пазарна икономика, а в настоящия 

момент по проблемите за развитието на турзма в България.  

3. Характеристика на научните трудове – представените разработки в 

общ обем 1525 стр. за участие в конкурса на  доц. д-р Д.Вергиев са разнообразни, но 

могат да се систематизират в количествен и структурен аспект както следва: 

монографии – 1 бр. /3%/; учебници и учебни помагала – 6 бр./20%/; доклади и статии  - 

23бр. /77%/. 

 В количествен и съдържателен аспект научните разработки на кандидата 

съответстват на изискванията на нормативните документи в   Национален мащаб и 



препоръчителните критерии за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Частно висше училище – Колеж по туризъм – Благоевград. В 

тях преобладават актуални за теорията и практиката проблеми,  като е подчертано в 

достатъчна степен личното мнение и отношение на кандидата по направленията и 

критериите за решаването им.  

 В структурен аспект се въздържам от коментар и оценка, тъй като според мен 

липсва достатъчно основание за сравняване например на относителния дял на  

монографии и  доклади.  

  

4. Научни приноси  - според мен  в представените трудове и разработки на 

кандидата те са широкоаспектни, но  за целите на този конкурс могат да се 

систематизират в следните направления: 

 изследвани, анализирани и систематизирани са основните канали на 

проявление на кризата в България, като са очертани тенденциите и възможностите за 

преодоляване на негативните последици. Анализирани са политиките и инструментите 

на държавата за въздействие върху икономическата динамика.Предложени са варианти 

и възможности за ефективно намаляване и преодоляване на отрицателните последици 

от кризата; 

 реализиран е задълбочен анализ на същността и особеностите на 

Енергийната политика и особеностите на нейните управленските аспекти, 

систематизирани са дейностите по създаването и функционирането на единния  

Европейски енергиен пазар и мястото на България в него. Анализират се и се 

ситематизират по нови критерии актуалните проблеми на собствеността и 

икономическите интереси в прехода към пазарна икономика.  Обект на 

самостоятелно разглеждане е ролята на държавата в осъществяването на 

икономическата политика, формите и механизмите за намесата й в стопанския живот.   

 проучени са теоретичните, методологически и практико-приложни 

въпроси, свързани с поведението на участниците в различните видове пазари. Изясняват 

се целите, отношенията и действията на потребителите на индивидуалните пазари и 

пазарите на ресурси, възловите понятия и закони на пазарното стопанство, с помощта на 

които се обяснява поведението на микроединиците – фирмите и домакинствата в 

условията на пазарната конкуренция.  Изследват се силите, въздействащи върху цените 

и обема на продажбите; общите принципи на бизнес поведението, които са в основата 

на всичките учебни бизнес дисциплини; дефинират се съществените особености на 

пазарите в условията на съвършена конкуренция; промените, които предизвиква появата 

на несъвършената конкуренция в търсенето и предлагането на пазара, в 

ценообразуването и оттук в цялостното поведение на участниците на несъвършените 

пазари;  

 изследвани са в национален и регионален аспект пазарните и 

нестопанските субекти в туризма. Анализиран е туристическият пазар в териториален 

аспект и е параметриран като туристическата борса или т.нар срочени пазар. Направен 

е конкурентен анализ на срочните пазари, които съществуват само свързано с пазарите 

на налични стоки, на които действителните физически стоки, се търгуват чрез 

финансови инструменти. Обогатена е методологията на пазарът на срочните стокови 

контракти, който играе жизнено важна роля в икономиката на всяка  държава.  

 обобщени са теоретични и практико-приложни постановки, свързани сас 

системата за мотивация на човешките ресурси, мястото и значението на 

продължаващото професионално обучение в туризма  за   развитие на икономика, 

основана на знанието. Идентифицирани са актуалните проблеми и бъдещите 

предизвикателства, пред които е изправено социалното партньорство по отношение на 



продължаващото професионално обучение в туризма. Анализирани и оценени са 

състоянието и тенденциите на неговото развитие в Югоизточния Евроейски регион. 

 разработен е ефективен и рационален организационно – управленски 

модел на счетоводството в предприятието с изключително значение за успешната 

реализация на поставените задачи пред счетоводството, а от там и за постигане целите 

на предприятието. Систематизирано е развитието, обогатяването и дефинирането на 

мястото и ролята на счетоводството в условията на пазарна икономика през периода от 

натрупване на емперични знания от студентите. Разработени са материали, които могат 

да се използват от студентите в лекционните курсове, упражнения и за самостоятелна 

подготовка по счетоводство. 

5.Значимост на приносите за науката и практиката - представените приноси  

от кандидата  са значими. Те допълват и доразвиват научните постижения в 

дискутираната област. Значими са и за практиката, където успешно се внедряват. Като 

доказателство са предложени са 4 бр. цитирания от известни, утвърдени  автори в 

реномирани издания и доклади от международни конференции.  

  6.Критични бележки и препоръки: нямам съществени бележки, а препоръките 

към доц д-р Д.Вергиев са за разработване и внедряване на система за научно-

изследователски проекти в Частно училище – Колеж по туризъм – Благоевград и по-

широко популяризиране сред студентите на интересните и значими резултати от 

разработките на кандидата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, тяхната 

значимост, съдържащите се в тях научни, научно приложни и приложни приноси, 

намирам за основателно да предложа доц д-р Димитър Стоянов Вергиев да  заеме 

академичната длъжност „професор” 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)”.  

           17.08.2018 г.                                                ЧЛЕН НА ЖУРИТО: :         

гр.София                                                                                /проф.. д-р Й.Димитров/ 

 


