
С Т А Н О В И Щ ЕJ 3 .  ш

От: доц. д-р Катя Емилова Кирилова, Университет за национално и световно
стопанство, катедра „Публична администрация", доцент по научна 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (Електронно управление, Административно обслужване)", 
доктор по научна специалност 05.02.03 Народно стопанство /Регионална 
икономика и администрация/

Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8. Икономика по
„Народно стопанство /регионално стопанство и местно управление/" в 
Тракийски университет -  Стара Загора

1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на Стопански факултет на Тракийски университет 

-  Стара Загора по обява, която е обнародвана в Държавен вестник -  бр. 104 от 
08.12.2020 г. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед № 
255/08.02.2021 г. на Ректора на Тракийски университет- Стара Загора.

2. Кратка информация за кандидата в конкурса
Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков. През 

2005 г. той завършва виеше образование ОКС „Магистър" в СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов. 
През 2012 г. му е присъдена ОНС „Доктор" от Българска академия на науките. От 2009 г. 
работи като асистент, а от 2013 г. като главен асистент в Стопански факултет на 
Тракийски университет, гр. Стара Загора. Преподава дисциплини в областта на 
счетоводството, регионалната икономика, местното управление и администрация.

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност
От представената информация става ясно, че кандидатът отговаря на условията 

по чл. 24 от ЗРАСРБ и чл. 53 от ППЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност 
„доцент". Той заема академичната длъжност „главен асистент" повече от две години 
(информационна карта за заета академична длъжност) и притежава ОНС „доктор". 
Представил е самостоятелен монографичен труд на тема „Дълг и финансова устойчивост 
на местното самоуправление в България", който напълно отговаря на обявения конкурс. 
Кандидатът има издаден самостоятелен учебник „Местно управление и администрация" 
и публикувана глава от книга „Икономическа база на туризма в България, 
идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив 
регионален туризъм". Автор е на пет учебни програми свързани с преподаваните от него 
дисциплини. Той отговаря на минималните национални изисквания, като по определени 
показатели ги надхвърля. Показва силно представяне в научно-изследователската 
дейност, като участва в 8 научно-изследователски проекти. Ръководител е на проект, 
който обхваща проблемите на градското развитие в България. Представени са 9 
публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни. Две от тях са в списания с импакт фактор и импакт ранг (справка от централната 
библиотека на Тракийски университет). В нереферирани списания с научно рецензиране 
представя също 9 публикации. Участвал е в редица конференции и научни форуми. От
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представените документи се вижда, че кандидатът има необходимия брой цитати в 
научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация или в монографии и колективни томове.

От представената информация следва, че минималните национални изисквания 
и допълнителните изисквания, определени в Приложение 8.5 от Правилника за 
развитие на академичния състав в Тракийски университет -  Стара Загора, за заемане на 
академичната длъжност „доцент" са изпълнени.

4. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации
Кандидатът участва в конкурса с монографично изследване на тема „Дълг и 

финансова устойчивост на местното самоуправление в България", в което се разглежда 
същността на общинския дълг, неговите форми и характеристики. Направен е анализ на 
състоянието на общинския дълг в България, който е определен за основен параметър 
във финансовата рамка на местното самоуправление. Разгледан е въпроса за кредитния 
рейтинг на общините, като форма за определяне на финансовото им състояние. 
Представена е връзката между общинския дълг и влиянието, което той оказва върху 
устойчивостта на местните финанси, както и влиянието което оказват 
макроикономическите показатели върху общинския дълг. В резултат от направеното 
изследване автора дефинира конкретни препоръки свързани с дълга и финансовата 
устойчивост на общините.

По отношение на публикациите в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация, кандидатът има 3 самостоятелни и 
6 публикации в съавторство. Характеризирането на селските райони и определянето на 
ефектите от националния растеж върху икономическите резултати на селските райони са 
обект на публикация в списание индексирано в Web of Sciences. В изследване 
публикувано в списание с импакт ранг се разглеждат регионалните диспропорции в 
бизнес демографията на регионите от ниво NUTS 2 в България. Останалите публикации в 
тази част обхващат въпросите на инвестиционната политика на общините, връзките 
между икономическия растеж и децентрализацията, политики към общините с 
финансови затруднения и биоикономиката.

Публикациите публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове са 9, от които 6 самостоятелни и 3 в 
съавторство. Те обхващат въпросите свързани с бюджетните взаимоотношения между 
държавата и общините, децентрализацията на публичните ресурси, механизми за 
разпределяне на субсидии, общинския дълг в България и географските информационни 
системи.

Кандидатът представя публикувана глава от книга на тема „Икономическа база на 
туризма в България, идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на 
модел за устойчив регионален туризъм". В нея е извършен анализ на интензитета на 
туристическия сектор, който се детерминира от местното население. Разгледани са 
стратегическите аспекти на развитието на туризма в България. В тази връзка са 
представени детерминантите на туристическата активност, дефинирани са проблемите 
при управлението на туризма и са предложени препоръки в тази насока.

След запознаване с научните трудове на кандидата може да се даде висока 
оценка за научното и практическото им съдържание. Публикациите на гл. ас. д-р 
Неделин Костадинов Марков отговарят на изискванията за заемане на академичната 
длъжност „доцент" по обявения конкурс.

2



5. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на
кандидата
Приносни моменти в научната и научно-приложната работа на кандидата могат 

да се откроят в следните направления:
• Извършена е комплексна оценка на задлъжнялостта на местното 

самоуправление и са дефинирани конкретни авторови препоръки по 
отношение на финансовата устойчивост и задлъжнялост на общините.

• Идентифицирани са селските райони в България и са типологизирани 
общините от област Стара Загора, съобразно социално-икономически 
характеристики и потенциал за развитие.

• Измерено е влиянието на ключови фактори в динамиката на бизнес 
демографията в страната. Изследвани са дисбалансите в бизнес демографията 
на регионите, като ключови детерминанти на регионалните неравенства в 
икономическия растеж.

• Идентифицирана е необходимост от подход за целенасочена подкрепа за 
развитие на биоикономиката в регионите.

• Представено е пространствено местоположение на обектите чрез използване 
на географски информационни системи за оптимизация на работните процеси 
и повишаване на тяхната ефективност.

• Дефинирани са конкретни мерки по отношение на туристическата политика и 
препоръки за развитие на туризма в България на базата на анализ на 
интензитета на туристическия сектор, който се детерминира от местното 
население.

6. Основни критични бележки и препоръки
Нямам бележки към учебно-преподавателската и научноизследователската 

дейност на гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков. В по-общ план бих препоръчала да 
прилага изследователските си резултатите в преподавателската дейност.

7. Заключение
Кандидатът гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков е изпълнил изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски 
университет -  Стара Загора. Научната продукция, която кандидатът представя напълно 
отговаря на обявения конкурс.

Въз основа на представените по-горе аргументи давам положителна оценка за 
академичната дейност на кандидата и с пълна убеденост предлагам на уважаемото 
научно жури да избере гл.ас. д-р Неделин Костадинов Марков за заемане на 
академичната длъжност „доцент" по професионално направление 3.8. Икономика по 
„Народно стопанство /регионално стопанство и местно управление/" в Тракийски 
университет, гр. Стара Загора.

Заличено!
19.03.2021г. Подпис:....^ ...................../...........

/доц. д-р Катя Кирилова/
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