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^  Ч- i ”* Х.ОЛ /■ - от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова
Тракийски университет -  Стара Загора

Научна специалност: „Икономика и управление“ (селско стопанство,
управленско счетоводство), професионално направление 3.8 Икономика

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по област на 
виеше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 
направление 3.8 Икономика, по научна специалност „Народно стопанство (регионално 
стопанство и местно управление), обнародван в ДВ бр. №104 от 08.12.2020 г.

Информация за конкурса:
Участвам в състава на научното жури по конкурса като вътрешен член съгласно 

Заповед № 255/08.02.2021 год. на Ректора на Тракийски университет -  гр. Стара Загора.

1. Кратко представяне на кандидата
Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков. Той е 

завършил образователно-квалификационна степен бакалавър в СА „Д.А.Ценов“ -  гр. 
Свищов, по „Счетоводство и контрол“. През 2005 г. е завършил магистърска програма по 
„Счетоводство и одитинг“ в СА „Д.А.Ценов“ -  гр. Свищов. Присъдена му е ОНС 
„Доктор“ през 2012 г. от Институт за икономически изследвания към БАН -  гр. София, 
по научна специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на 
народното стопанство)“.

През 2009 г. е избран за асистент по област на виеше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки; професионално направление 3.8 Икономика в Тракийски 
университет -  гр. Стара Загора, Стопански факултет.

През 2013 г. е избран за главен асистент по област на виеше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8 Икономика в 
Тракийски университет -  гр. Стара Загора, Стопански факултет.

Кандидатът за академичната длъжност „Доцент“ владее 2 чужди езика (английски 
и немски).

2. Съпоставяне на минималните национални изисквания и допълнителните 
изисквания на ПРАС на Тракийски университет с резултатите от научната дейност 
на кандидата за придобиване на академичната длъжност „Доцент“.

В настоящия конкурс за „Доцент“ гл. ас. д-р Неделин Марков е представил 
документи, които са в съответствие с наукометричните показатели, заложени в Закона за 
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
неговото прилагане (ППЗРАСРБ) и ПРАС на ТрУ както следва:

Категория А (мин. изисквания от 50 точки) -  представени са материали за 50
точки.

Категория В (мин. изисквания от 100 точки) -  представена е монография, 
отговаряща на 100 точки.

Категория Г  (мин. изисквания от 200 точки) - представени са материали за 
227,80 точки.

Категория Д  (мин. изисквания от 50 точки)- представените материали 
отговарят на 90 точки.

Категория Е (без мин. изисквания)- представени са документи, отговарящи на

' ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ )

20 точки.



Категория Ж  (мин. изисквания от 50 точки)- представени са документи, 
отговарящи на 165 точки.

При необходими 450 точки кандидатът е представил материали за 652,80 
точки, с което превишава минималните национални и допълнителни изисквания с повече 
от 200 точки.

3. Общо описание на представените материали
В конкурса за ,Доцент“ гл. ас. д-р Неделин Марков участва със следните 

публикации:
Монография -  1 брой;
Учебник - 1 брой;
Статии и доклади публикувани в научни издания, реферирани и 
индексирани в световно известни бази данни с научна информация - 9 
броя;
Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове - 9 броя.

Кандидатът е самостоятелен автор на глава от книга. От публикуваните статии 
и доклади в научни издания, реферирани и индексирани в световно известни бази данни 
с научна информация -  3 бр. са самостоятелни. От публикуваните статии и доклади в 
научни издания, нереферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна 
информация -  6 бр. са самостоятелни. Кандидатът е автор на самостоятелен учебник - 
„Местно управление и администрация“.

По-голямата част от научните трудове са публикувани в български 
специализирани списания и са представени на национални и международни научни 
конференции.

Доказателство за значимостта на изследванията и разпознаваемост на автора 
сред научната общност е броя на забелязаните цитирания -  10 броя.

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност
Гл.ас. д-р Неделин Марков е преподавател в Тракийски университет по учебните 

дисциплини „Местно управление и администрация“ (по която е разработил учебник), 
„Регионална икономика“, „Основи на счетоводството“, „Счетоводство на 
предприятието“, „Стандартизация в счетоводството“ и „Компютърна обработка на 
счетоводната информация“. За обезпечаване на учебния процес кандидатът е разработил 
и участвал в разработването на съответстващите учебни програми.

Оценявам учебно-педагогическата дейност на гл. ас. д-р Неделин Марков като 
напълно отговаряща на изискванията за присъждане на академична длъжност „Доцент“. 
Налице е необходимото покритие между изискванията на конкурса и учебно- 
преподавателската компетентност на кандидата.

5. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси 
на кандидата.

А. Научно-теоретични приноси с оригинален характер:
- Представена е концептуална рамка за дълговото финансиране в резултат на 

извършена подробна характеристика на общинския дълг. (9.0.1).
- В теоретичен план е представена концепция за връзка между нивото на 

децентрализация и икономически растеж, измерен с БВП (9.1.1).
- Анализиран е интензитета на туристическия сектор в частта детерминирана от 

местното (резидентно) население (9.3.1).



Б. Научно-приложни приноси
Извършен е комплексен анализ на дълговото финансиране в България.

Оценени са някои макроикономически релации относно динамиката на 
общинския дълг. Представена е възможност да се диференцират средствата 
за фискално въздействие, като са разкрити релации между показатели, 
характеризиращи децентрализационните процеси и агрегиран показател, 
измерващ състоянието и обема на националната икономика. 
(9.1.1 ;9.1.3;9.2.3)
Извършена е систематизация и типологизация на селските райони в 
България, като са установени силно вариращи неравенства в отделните 
икономически региони. (9.1.4;9.1.7)
Определени са коефициенти на съседство и зони на наситеност чрез 
картиране на точкови обекти, в резултат на което са обосновани изводи 
относно бъдещото разполагане на търговски обекти (9.2.7;9.2.8;9.2.9)

6. Основни критични бележки и препоръки
Извършеното проучване на научните трудове на гл.ас. д-р Неделин Марков ми 

дава основание да обобщя, че в тях няма допуснати съществени пропуски, неточности 
или противоречия. Ще си позволя да отправя една препоръка към кандидата, а именно в 
бъдещата си дейност като учен, да насочи публикациите си към индексирани и 
реферирани списания.

7. Лични впечатления от кандидата
Познавам лично кандидата гл.ас. д-р Неделин Марков. Той е комуникативен, с 

изявен интерес към науката и иновативните практики, демонстрира отговорност и 
дисциплинираност. Ролята му в съвместното ни разработване на електронни курсове по 
редица учебни дисциплини е ключова за техния успех.

8. Заключение
Представената научна продукция и учебно-педагогическа дейност на кандидата, 

напълно отговаря на изискванията за академична длъжност „Доцент“ съгласно ЗРАСРБ и 
Правилника за неговото прилагане. В научните трудове се съдържат значителен брой 
научни и научно-приложни приноси със значимост за науката и практиката. С пълна 
убеденост предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват 
положително, гл.ас. д-р Неделин Костадинов Марков да бъде избран и утвърден за 
заемане на академичната длъжност „Доцент“ по област на виеше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност „Народно стопанство (регионално стопанство и__местно
управление)“.

(9.0.1).

Заличено!
24.03.2021г. ИЗГОТВИЛ СТанпиитттлтгг


