
Частно висше училище „Колеж по туризъм – Благоевград” 

СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р Милена Кирилова Филипова  

катедра „Бизнес администрация“,  Колеж по туризъм – Благоевград 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР, обявен от „ Колеж по туризъм - Благоевград” в ДВ. бр. 43 от 25. 

05. 2018 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 

и продукция, представена от участника в конкурса доц. д–р инж. Димитър Стоянов 

Вергиев 

 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по научна 

специалност „Икономика и управление (по отрасли)“ в професионално направление 

3.7. „Администрация и управление“ единствен кандидат е доц. д-р Димитър Стоянов 

Вергиев, преподавател в Колеж по туризъм – Благоевград. Представените документи 

съответстват на обявения конкурс. 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Настоящото становище е подготвено на основание на решение на Академичен 

съвет от 24.04.2018 г. и Заповед № 285/20.06.2018 г. на Ректора на „Колеж по туризъм” 

гр. Благоевград, за сформиране на научно жури, в съответствие със Закона за развитие 

на академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и Правилника 

за развитие на академичния състав  на “Колеж по туризъм” – Благоевград. 

Кандидатът по конкурса доц. д–р Димитър Вергиев има дългогодишен 

преподавателски и научно- изследователски опит. От 2011 г. притежава образователна 

и научна степен „доктор“, а през 2014 г. е придобил академичната длъжност „доцент“. 

Представеният от доц. д–р Димитър Вергиев комплект материали и списък с 

научна продукция включва общо 30 броя публикации самостоятелни и в съавторство, 

както в България, така и в чужбина, възлизащи на 1525 страници: 1 самостоятелна 

монография; 5 учебници и учебни помагала; 1 студия; 23 доклада представени на 

научни конференции, от които 21 самостоятелни, като 1 от тях е изнесен в чужбина. От 

представените публикации изключвам учебното помагало „Ръководство за упражнения 

и сборник от задачи по „Икономика на предприятието“, тъй като е публикувано през 

2013 г., преди придобиването на академичната длъжност „доцент“. Поради това тази 

публикация не подлежи на оценка. 

Кандидатът има 4 цитирания на неговите научни трудове в България. 



Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в 

индустрията. 

Публикационните изяви на доц. д–р Димитър Вергиев /учебници, монографии и 

доклади на научни конференции – самостоятелни и в съавторство и провежданите 

лекционни курсове, го определят като специалист с богати научни интереси и висока 

икономическа култура. 

Педагогическа дейност 

Активна е работата на доц. д–р Димитър Вергиев като преподавател в ЧВУ 

„Колеж по туризъм“ - Благоевград. В богатия си педагогически стаж той разработва и 

извежда възложените му лекционни курсове, като се ползва с уважението на студентите 

и колегите си от колежа. Притежава много добра комуникативност и умение за работа в 

екип. Като преподавател се отличава със системна и задълбочена работа, в учебния 

процес прилага съвременни иновативни методи на преподаване.  

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представената от кандидата справка-самооценка за основните приноси в 

неговата научна, научно-изследователска и научно-приложна дейност определям за 

коректна и реално отразяваща най-значимите резултати от изследванията и 

публикациите. Посочените приноси са лично дело на автора. Разглежданите от него 

проблеми са обект на задълбочен научен анализ и изследване на теорията и практиката 

у нас и в чужбина, обосновавайки свои изводи и предложения, които заслужават 

внимание. Научните и професионалните интереси на доц. д–р Димитър Вергиев са 

построени върху строго издържана схема, даваща възможност за: 

 установяването на една развиваща се теоретична приемственост; 

 завидна логическа последователност при интерпретирането на научно  

изследователските  постановки; 

 адекватни на реалностите приложни начинания. 

Приемам изцяло приносите на кандидата, систематизирани в едноименната 

справка, но по отношение на формулировката им считам, че могат да бъдат 

формулирани по- кратко.   

Онова, което заслужава внимание, е че изследванията и произтичащите от тях 

приноси не са самоцелни, а логично отразяват резултатите от дейността и в голяма 

степен се ползват в учебния процес. 



 

III.  Критични бележки и препоръки 

На кандидата бих предложила следните препоръки: 

Първо. Изхождайки от това, че публикациите на кандидата третират значими и 

актуални теми и засягат много съществени процеси, считам, че те биха предизвикали 

по - широк научен интерес. Поради тази причина препоръчвам разширяване на 

международната популярност на изследванията и получените резултати чрез 

публикации в реферирани международни списания и конференции.  

Второ. Препоръчвам да разшири участието си в изследователски научни 

проекти. 

 

IV.  Заключение 

Анализът на научната и преподавателската дейност на доц. д–р Димитър 

Вергиев показва, че той притежава изключително добра подготовка като преподавател 

и изследовател в изучаваните от него области и се очертава като учен с високи 

изследователски качества. Имайки предвид количествените и качествените 

характеристики на представената научна продукция, безспорните научни приноси и 

качествата на кандидата, считам, че неговата кандидатура отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „професор“.  

На тази основа оценявам положително кандидатурата на доц. д–р инж. 

Димитър Стоянов Вергиев и предлагам на Научното жури той да бъде избран за 

академичната длъжност „професор“ в ЧВУ “Колеж по туризъм” – Благоевград по 

Научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност 

„Икономика и управление“ (по отрасли). 

 

01.08.2018 г.                                             Изготвил становището: 

                                                                                       (проф. д-р М. Филипова) 


