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От: проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева,
Университет за национално и световно стопанство 
Катедра „Публична администрация“

Относно: конкурс за „Доцент“ по професионално направление 3.8 Икономика
/Народно стопанство - регионално стопанство и местно управление/, 
обявен за нуждите на Тракийски университет- Стара Загора, Стопански 
факултет.

1. Информация за конкурса.

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Регионално развитие“ при 
„Стопански факултет“. Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 104/08.12 2020 г. Участвам в 
състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 255/08.02.2021 г. на Ректора 
на Тракийски университет.

2. Кратка информация за кандидатите в конкурса.

В конкурса участва гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков -  единствен 
кандидат.

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност.
3.1. Изпълнение на количествените изисквания

От представените документи по конкурса и доказателства към тях се вижда, 
че кандидатът д-р Неделин Марков отговаря на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „доцент“.
По-конкретно документите включват:
- Дипломи за завършено образование, диплома за придобиване на 

ОНС“Доктор“, като задължително изискване на ЗРАСРБ;
- Публикации -  монографии, студии и статии.
- Участие в проекти;
- Учебна натовареност по съответни дисциплини ;
- И др.

Може да се направи извода, че кандидатът в конкурса д-р Марков 
отговаря на задължителните условия по ЗРАСБ и покрива 
задължителните минимални изисквания за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“ в Тракийския университет.

3.2. Оценка на качествените изисквания



От представените документи е видно, че кандидатът има разнообразна 
научно-приложна дейност, участва в създаването на учебни дисциплини, 
изнася лекции и др.

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата.

Кандидатът гл. ас. д-р Марков притежава необходимия преподавателски опит и 
има висока степен на подготвеност за заеманата длъжност „Доцент“. Налице е 
съответствие на академичната компетентност на кандидата с обявената научна 
v пециалност и допълнителната конкретизация на конкурса.

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации.

За участие в обявения конкурс гл. ас. д-р Неделин Марков е представил:
- една монография,
- девет публикации в научни издания реферирани и индексирани,
- девет публикации в научни издания в нереферирани и индексирани 

издания.
- публикация на глава в книга.

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

В представените научни публикации на кандидата гл. ас. д-р Марков се 
открояват следните по-важни научни и научно-приложни предложения с характер на 
приноси:

6.1. Научно-теоретични приноси с оригинален характер:

1. Извършена е цялостна характеристика на общинския дълг. Представена е 
концептуалната рамка на дълговото финансиране и е извършена 
теоретична класификация по различни критерии (№ 9.0.1 „Дълг и 
финансова устойчивост на местното самоуправление в България“);

2. Представена е теоретична концепция за възможна връзка между нивото 
на децентрализация и икономическия растеж, измерен с БВП. (№ 9 
„Relations between economic growth and decentralization“).

3. Извършен е анализ на интензитета на туристическия сектор и то в онази
част, която се детерминира от местното (резидентно) население. В 
резултат на направените проучвания се определя стратегическа част, 
относно бъдещето развитие на туризма в България (№ 9.3.1
„Икономическа база на туризма в България“).

6.2. Научно-приложни приноси:

1. В представения монографичен труд е извършен комплексен анализ на
дълговото финансиране в България. Към датата на публикуване на
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монографията липсват подобни аналитични материали, освен от страна 
Министерството на финансите, което извършва оперативен мониторинг 
върху състоянието на местните финанси (№ 9.0.1 „Дълг и финансова 
устойчивост на местното самоуправление в България“);

2. Представени са авторови виждания, относно влиянието на общинската 
задлъжнялост върху финансовата устойчивост на местното
самоуправление. Оценяват се някои макроикономически връзки, относно 
динамиката на общинския дълг. В публикацията „Monitoring and policies 
towards the municipalities with financial difficulties“ (№ 9.1.3) е извършена 
групировка на общините в България с цел да се дефинират основни групи 
за въздействие. Приносният елемент се състои в предоставената от автора 
възможност да се диференцират средствата за фискално въздействие. Със 
същия принос е публикацията „Възможности за усъвършенстване на 
механизмите за разпределение на общите изравнителни субсидии“ (№ 
9.2.3), тъй като изравнителните субсидии са едни от най-ефективните 
инструменти за изглаждане на фискалните диспропорции в местното 
самоуправление. В публикацията „Relations between economic growth and 
decentralization“ (№ 9.1.1) се разкриват някои възможни релации между 
показатели, характеризиращи децентрализационните процеси и агрегиран 
показател, измерващ състоянието и обема на националната икономика.

3. В публикацията „Rural Areas in Bulgaria -  Identification and Main 
Characteristics“ (№ 9.1.4) е извършена систематизация и типологизация на 
селските райони в България. Това е от особено значение за политиките в 
областта на управлението на селските райони. Със същите приносни 
моменти е публикацията „Regional disproportions -  business demography 
and economic growth (example of Bulgaria)“ (№ 9.1.7), а именно търсенето 
на типологизация и обяснение, относно регионална икономическа и 
стопанска активност.

4. Нова изследователска област след 2017 г. се формира около концепцията за 
био-икономиката. В тази област са публикациите „Regional economy within 
the context of bioeconomy“ (№ 9.1.8) и „Economic framework of the bio
based primary sector in Bulgaria“ (№ 9.1.9). В резултат на извършените 
изследвания авторът установява, че се отбелязва ръст в първичния био- 
базиран сектор, но е необходимо внимателно планиране с хоризонт не по- 
малко от 10 години. При разработването на подобни планове е необходимо 
да се отчетат и множество социално-икономически фактори, освен 
търсенето на висока добавена стойност от био производството.

5. В публикациите „Some applications of remote sensing methods in the 
administration of urban development (the example of the City of Stara 
Zagora)“ (№ 9.2.9), „Пространствен анализ на търговската дейност чрез 
използване на географски информационни системи“ (9.2.8) и 
„Използване на ГИС системи за измерване на пространствената 
достъпност до здравни услуги“ (№ 9.2.7) се използват съвременни методи 
за управление на градското развитие, организацията на публични услуги, 
както и за планиране на някои стопански процеси.
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7. Бележки и препоръки към кандидата.

В научно-изследователската и преподавателската дейност на кандидата няма 
съществени дефицити и слабости, но посочването на препоръки и бележки има за цел 
да подскаже на кандидата за заемане на длъжността „Доцент“ някои насоки за 
подобряване на неговата бъдеща работа и бъдещите изследвания. Препоръчвам на 
кандидата да продължи своята работа по написване на учебници, участие в 
международни научни форуми в чужбина и включване в научни и научно-приложни 
проекти.

8. Заключение.

След направения преглед на всички представени материали за конкурса, 
считам, че са изпълнени всички изисквания от кандидата гл.ас. д-р Неделин Марков по 
задължителните законови изисквания и допълнителните показатели за заемането на 
академичната длъжност „Доцент“ в Тракийсия университет. Представената в обявения 
конкурс научна продукция на кандидата съответства на темата на обявения конкурс, 
като е разработена на много добро научно равнище и едновременно с това е станала 
обществено достояние в голям брой публикации.

Положителните оценки ми дават основание да направя предложението гл. 
ас. д-р Неделин Марков да заеме академичната длъжност „Доцент“ по 
професионално направление 3.8 Икономика /народно стопанство - регионално 
стопанство и местно управление/.

Приемам приносите в посочените направления.

гр. София Подготвил становище: у; Заличено! )

01.03.2021 г. /проф. д-р Цветка Стоенчева/
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