
СТАНОВИЩЕ
ОТ

проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева
с научна специалност „Организация и управление на производството (управление на предприятието, 

аграрен мениджмънт)“, ПН 3.7„Администрация и управление“,
катедра „Мениджмънт“, Стопански факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”, обявен от Тракийски университет, 
гр. Стара Загора в ДВ, бр. № 30/13.04.2021 г., научната специалност: Организация и управление на 
производството (селско стопанство); професионално направление: 3.7. Администрация и управление; област 
на виеше образование: 3. Социални, стопански и правни науки.

Представям становището като член на Научно жури по обявения конкурс в изпълнение на Заповед № 
1550/22.06.2021 г. на Ректора на Тракийски университет (ТрУ), гр. Стара Загора и Решение на ФС на 
Стопански факултет (СФ), протокол №10/21.06.2021 г., на основание чл. 4 (3), (4) от ЗРАСРБ, чл. 5 (3), (4) от 
ПРАСТрУ. Становището е разработено при спазване на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 
прилагане, Правилника за развитие на академичния състав в ТрУ и при изпълнение на наукометричните 
критерии за ПН 3.7„Администрация и управление “ за заемане на академична длъжност „Доцент

Кандидат: гл. ас. д-р Константин Иванов Станков от катедра „Мениджмънт“ на 
Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора е единствената кандидатура 
по обявения конкурс.

1. Кратки биографични данни за кандидата:
Константин Иванов Станков е роден на 01.04.1974 г. в гр. Бургас.
През 2002 г. завършва виеше образование ОКС „бакалавър“ в Тракийски университет, 

Стара Загора специалност „Аграрна икономика“, а през 2005 г. ОКС „магистър“ със 
специалност „Управление на аграрното предприятие“.

През 2015 г. защитава докторска дисертация в УНСС - гр. София, Бизнес факултет, на 
тема „Икономическа ефективност на стопанствата от млечното говедовъдство в България“ и 
придобива ОНС „Доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (аграрна 
икономика)“, приложена Диплома № 192/27.03.2015 г.

От януари 2007 г. до момента последователно е асистент и главен асистент в катедра 
„Мениджмънт“, Стопански факултет при ТрУ, гр. Стара Загора. Владее писмено и говоримо 
два западни езика: английски и немски. Притежава много добри компютърни умения и 
компетенции.

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 конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Константин Иванов Станков 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 285,92 
точки.
• Категория Д (мин. изисквания от 50 точки) - представените материали отговарят на 
150 точки.
• Категория Е (без мин. изисквания)- представени са документи, отговарящи на ТрУ 
76,66 точки.
• Категория Ж (мин. изисквания от 50 точки) - представени са документи, отговарящи 
на 115 точки.
При изисквани 450 точки, кандидатът гл. ас. д-р Константин Станков е представил 

научна продукция и материали за участие в конкурса общо възлизащи на 777,58 точки, т.е. 



превишава минималните национални и допълнителни изисквания с 327,58 точки или с 73% 
повече от изискуемия минимум.

3. Общо описание на научната продукция на кандидата:
В обявения конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”, гл. ас. д-р Константин 

Иванов Станков участва с общ брой научни трудове 25 (след придобиване на ОНС „доктор“), 
групирани в приложения списък, както следва:

3.1. Научни публикации
• Монография - 1 бр. самостоятелна на български език;
• Колективна монография - 1 бр„ в съавторство на български език;
• Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация - 9 бр.;
• Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 
или публикувани в редактирани колективни томове - 14 бр.;

3.2. Учебни помагала - 2 броя, разработени в съавторство с други двама автори.
3.3. Учебни програми - 3 бр„ като 2 бр. за ОКС „бакалавър“ и 1 бр. за ОКС „магистър“;
Участието в посочените научни трудове на гл. ас. д-р Константин Станков е както 

следва:
• 12 бр. публикации са самостоятелни;
• в 3 бр. публикации е първи автор;
• в 2 бр. публикации е втори автор; в останалите 8 публикации е трети и следващ 

автор.
От общия брой научни трудове 18 бр. (72%) са на чужд език и 7 бр. (28%) на български.
От приложената справка от Централната библиотека на ТрУ са посочени 2 научни 

публикации с общ Импакт ранг (SJR) - 0,387.
4. Преподавателска дейност:
Общият преподавателски стаж към момента на изготвяне на становището на гл. ас. д-р 

Константин Станков е 14 години и 6 месеца.
4.1. Учебна работа на кандидата:
Самостоятелно извежда лекции по дисциплината „Организиране на консултантска 

дейност“ за ОКС „бакалавър“ и „Лидерско поведение“ за ОКС „магистър“ в магистърска 
програма „Икономика и мениджмънт на човешките ресурси“ по разработени собствени 
учебни програми в Стопански факултет при ТрУ.

През последните пет години извежда лекции на ОКС „бакалавър“ по дисциплината 
„Агромениджмънт“, задочно обучение в Аграрен факултет (АФ) при ТрУ.

След придобиване на ОНС „доктор“ на гл. ас. К. Станков са възлагани да изведе и 
няколко лекции по дисциплината „Основи на управлението“ за ОКС „бакалавър“ на студенти 
от специалностите в Стопански факултет.

От заемане на академичната длъжност асистент до момента извежда упражнения по 
дисциплините „Основи на управлението“, „Мениджмънт на предприятието“, „Мениджмънт на 
аграрното предприятие“, „Организиране на консултантска дейност“, „Агромениджмънт“ за 
ОКС „бакалавър“ и „Лидерско поведение“ за ОКС „магистър“.

Главен асистент д-р К. Станков е научен ръководител на 4 успешно защитили 
дипломанти в ОКС „бакалавър“ и 2 в ОКС „магистър“.

4.2. Публикувани учебни материали:
Гл. ас. д-р Константин Станков е съавтор в електронния учебник „Основи на управлението 

(мениджмънта)“ за ОКС „бакалавър“. Така също е съавтор в два електронни курса от лекции и 
упражнения, тестове по дисциплината „Мениджмънт на предприятието“, за ОКС „бакалавър“ в 
Стопански факултет и „Агромениджмънт“ в Аграрен факултет при ТрУ.

4.3. Разработени учебни програми:
Гл. ас. д-р К. Станков е разработил самостоятелно 3 учебни програми: „Организиране на 

консултантска дейност“ за ОКС „бакалавър“; „Лидерско поведение“ за ОКС „магистър в СФ и 
„Аграрен мениджмънт“ - задочно обучение, ОКС „бакалавър“ в АФ при ТрУ.
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В обобщение на преподавателската работа на гл. ас. д-р Константин Станков мога да дам 
висока оценка, която се основава на активна учебна ангажираност, свързана с извеждането на 
лекции и упражнения, провеждане на изпити и научно ръководство на дипломанти, с 
разработка на учебни пособия за студентите. Кандидатът успява ефективно да се включи в 
преподавателска дейност на Стопански и Аграрен факултет при Тракийски университет.

5. Научно-изследователска дейност:
5.1 .Области на научни публикации и научни интереси:
Гл. ас. д-р К. Станков участва в конкурса за заемане на академична длъжност „Доцент” е 

достатъчен брой научни публикации с висока научна стойност. Доказателство за това 
твърдение е представената справка за изпълнимостта на наукометричните критерии, списъка с 
публикациите и резюмета на научните трудове. Кандидатът е покрил всички наукометрични 
критерии, а по някой от тях има няколко пъти по-висока изпълнимост.

Четири са научните области, в които провежда изследвания и анализи гл. ас. д-р К. 
Станков. Акцентът на неговите научни публикации е в първите три, които са основни:

1) Анализ и оценка на икономическата ефективност на производството в 
говедовъдството - 13 бр. публикации;

2) Анализ и оценка на организационно-икономически аспекти на производството в 
овцевъдството и козевъдството - 6 бр. публикации;

3) Производство и потребление на биологични продукти от животновъдството - 4 бр.;
4) Анализ и оценка на икономическата ефективност на рибовъдството - 2 бр. 

публикации.
Публикуваните научни трудове напълно съответстват на професионалното направление 

и научната специалност на конкурса. Авторът има във всяка една от първите три научни 
области значими за науката и практиката изследвания и анализи, изводи и препоръки, което 
ми дава основание за висока оценка на неговата научна работа.

5.2. Цитиране на научната продукция:
Доказателство за висока научна стойност на трудовете на гл. ас. д-р К. Станков е и броя 

на цитиранията - общо 25, посочени в Списък на цитиранията по научни трудове. Те са 
значително над минималните изисквания за академична длъжност „Доцент“ в ТрУ за ПН 3.7 
„Администрация и управление“. От тях 2 бр. са в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни, 1 бр. - в монография, а останалите 22 цитирания са в 
нереферирани списания с научно рецензиране. Това демонстрира разпознаваемост и 
значимост на национално и международно ниво на научните трудове на гл. ас. д-р К. Станков.

5.3. Участие в научно-изследователски и образователни проекти.
Гл. ас. д-р К. Станков има участие общо в 9 проекта, от които:
- 2 бр. национални - „Производствен потенциал на биологичното животновъдство в 

Югоизточен регион” по Фонд научни изследвания и ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0026 
«Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски 
университет», финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- 1 бр. международен - по двустранен договор за сътрудничество между България и ФРГ 
«Vergleich des fordernden bzw. hemmenden Einflusses unterschiedlicher Finanzierungsformen auf 
die Entwicklungsmoglichkeiten von Mikro- und Kleinuntemehmen in Bulgarien in landlichen 
Regionen“;

- 6 бр. факултетни научно-изследователски проекти.
Налице е активна проектна заетост на гл. ас. д-р К. Станков за периода на оценка.
6. Приноси в научните трудове:
Кандидатът за заемане на академична длъжност „Доцент“ гл. ас. д-р К. Станков 

представя подробна справка за приносите в научните трудове, която приемам и си позволявам 
да синтезирам:

- В първата и втората научни области посочени по-горе се откроява научно-теоретичен 
принос, изразяващ се в разширяване и развитие на теоретични постановки, методологични и 
методически подходи, обусловени от специфичните особености на организацията и 
произтичащата от нея икономическа ефективност на животновъдното производство 
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(говедовъдство, овцевъдство, козевъдство). Разкрива се влиянието, което оказват 
физиологичните, биологични и здравословни фактори върху натуралните и стойностни 
показатели при производство на животинска продукция - научни трудове № 2, 3, 4, 5, 11, 16 и 
17.

- Практико-приложни приноси, които имат оригинален характер и са от голяма важност 
за аграрната практика като: Установяване влиянието на големината на говедовъдната ферма, 
маститните заболявания, куцотата и на някой други технологични условия върху млечната 
продуктивност и икономическа ефективност при производството на краве мляко от породата 
Холщайн фризийска; Установяване влиянието на технологията на отглеждане върху млечната 
продуктивност, плодовитостта и икономическата ефективност на овце и кози от различни 
продуктивни направления, забелязано в самостоятелния, монографичен хабилитационен труд 
със заглавие „Състояние и тенденции за устойчиво развитие на овцевъдството и козевъдството в 
България“ и в други научни трудове № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15,18, 21, 22 и 23.

- Приноси е приложен характер, произтичащи от проведени собствени емпирични 
изследвания в животновъдни стопанства в страната, чрез които се установяват разходите за 
производството на една юница и продължителността на пожизнено използване на кравите за 
разплод, както и как това влияе върху производството на мляко. Изследвани и анализирани са 
също овцевъдни стопанства при различни продуктивни направления (доене и без доене на 
овце-майки), констатира се как влияе върху производствените и икономически резултати на 
фермите, като се правят препоръки за алтернативни организационни решения - научни 
трудове №8, 12, 14,15, 17, 19.

- Приноси с приложен характер, които имат потвърдителен характер се откриват в 
научни трудове №1,4, 8, 13, 14, 20.

- Във третата научна област „Производство и потребление на биологични продукти от 
животновъдството“ се откроява практико-приложен принос с оригинален характер, свързан 
с установяване на влиянието, което оказва биологичното производство върху развитието на 
селските райони в България, публикувано в колективен монографичен труд „Производствен 
потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен район“ със 
самостоятелно разработена в него глава 4, както и в научни трудове № 6, 18, 21.

7. Забележки и препоръки:
Считам, че представените трудове от гл. ас. д-р Константин Станков, с които участва в 

конкурса за заемане на академична длъжност „Доцент“ отговарят количествено и качествено 
на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в 
Тракийски университет. Изпълнени са всички наукометрични показатели, а някои значително 
надминават минималните национални изисквания. Налице са приноси за аграрната наука и 
практика, което ми дава основание да не правя бележки.

Препоръчвам на кандидатът да задълбочи проучванията си и в други области на селското 
стопанство освен животновъдството, а резултатите от изследванията да публикува в научни 
издания в чужбина.

Заключение:
Въз основа на направения анализ на преподавателската, научната и научно-приложна 

дейност на главен асистент д-р Константин Станков с пълна убеденост давам 
ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на неговата цялостна работа.

Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури да гласува положително, а 
Факултетният съвет на Стопански факултет при Тракийски университет - Стара Загора да 
избере гл. ас. д-р Константин Иванов Станков за „ДОЦЕНТ” в област на виеше 
образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 3.7 
„Администрация и управление“ по научната специалност: ..Организация и управление на 
производството (селско стопанство)“.

Заличено!
23.07.2021 год., подпис:...
гр. Стара Загора (проф. д-р i. ai ---- r , ва)
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