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Т Р А К И И С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  С Т А Р А  ЗА ГО Р А

С Т О П А Н С К И  Ф А К У Л Т Е Т

С Т А Н О В И Щ Е

От: проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева; Тракийски университет - Стара Загора, 
катедра „Регионално развитие“, научна специалност: „Народно стопанство (история на 
народното стопанство -  регионално развитие)

Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето 
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. 
Икономика, научна специалност „Народно стопанство (регионално стопанство и 
местно управление)“, ТрУ -  Стара Загора, обн. в Държавен вестник -  бр. 104 от 
08.12.2020 г.

1. Информация за конкурса
Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Регионално развитие“, Стопански 

факултет на ТрУ, съгласно Решение на АС № 12/25.11.2020 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 кандидата в конкурса
В конкурса за академичната длъжност „доцент“ участва един кандидат -  гл. ас. 

д-р Неделин Костадинов Марков от катедра „Регионално развитие“ на ТрУ.
През 2005 г. кандидатът завършва ОКС „магистър“ по МП „Счетоводство и 

одитинг“ в СА "Д.А.Ценов", Свищов. От 2007 г. до 2012 г. е докторант в Институт за 
икономически изследвания при Българската академия на науките. Защитава успешно 
докторска дисертация на тема: „Децентрализация на публичните ресурси (на примера 
на общините в област Стара Загора)“. Придобива ОНС „доктор“ по научна 
специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното 
стопанство)”. От 2009 г. до сега гл. ас. д-р Неделин Марков е преподавател в катедра 
„Регионално развитие“ на ТрУ и от 2013 г. заема длъжността „главен асистент“.

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност
Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ отговаря напълно на 

задължителните условия по ЗРАСРБ, чл. 24 и чл. 53 от ППЗРАСРБ:
>  придобита ОНС „доктор“ -  през 2012 г. по научна специалност „Народно 

стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)” ;
> има не по-малко от две години стаж на академичната длъжност „ асистент 

„главен асистент “ - общо над 11 години (от 2009 г. и понастоящем);
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'у представен публикуван монографичен труд -  Марков, Н., Дълг и финансова 
устойчивост на местното самоуправление в България, Издателство „Кота“ -  Стара 
Загора, 2017, ISBN:978-954-305-456-5

'У отговоря на съответните минимални национални изисквания и на 
изискванията по чл. 1а, ал. 2 от ППЗРАСРБ:

Гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков е представил документи и публикации, 
които показват преизпълнение на минималните национални изисквания и на 
допълнително изискваните точки по групи показатели за академичната длъжност 
„доцент“ на ТрУ, Стопански факултет. Картата за изпълнение на количествените 
изисквания представя изпълнението на всеки от компонентите за оценка, като 
формираната обща оценка е 652,80 т., при изискуем минимален праг от 450 т. От 
изискуемите поне 2 (два) бр. статии, публикувани в научни издания, реферирани и 
индексирани в базите данни Web of Science и/или Scopus в научните области, 
съответстващи на акредитираното професионално направление 3.8. Икономика в 
Стопански факултет, кандидатът представя данни за 2 бр. статии, а също и 4 бр. 
цитирания на научни публикации в тези бази данни.

У няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове:
Към момента на изготвяне на становището не са ми известни установени 

сигнали за нарушаване на авторски права на други изследователи.
Това ми дава основание да приема, че гл. ас. д-р Неделин Марков отговаря на 

задължителните условия и допълнителните изисквания за заемане на академичната 
длъжност „доцент“.

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата
Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ гл. ас. д-р Неделин Костадинов 

Марков е назначен за „асистент“ в ТрУ през 2009 г., а от 2013 г. за „главен асистент“. 
Учебната натовареност на кандидата е основно в ОКС “бакалавър“, в редовна и в 
задочна форма на обучение. Гл. ас. д-р Марков извежда учебни занятия по следните 
дисциплини в ОКС “бакалавър“: “Основи на счетоводството“, „Счетоводство на 
предприятието“, „Стандартизация в счетоводството“, „Компютърна обработка на 
счетоводната информация“, „Регионална икономика“, „Местно управление и 
администрация“ и други.

По дисциплината, която най-пряко кореспондира със спецификата на научната 
специалност по конкурса - „Местно управление и администрация“, кандидатът има 
разработена учебна програма и извежда лекциите в редовна и задочна форма, общо 45 
часа лекции годишно.

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации
За участие в конкурса кандидатът представя общо 27 бр. публикации от които:

• монография (автор) - 1 бр.;
• публикувана глава от книга -  1 бр.;
• статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация -  9 бр.на английски език, от 
тях — 6 бр. в съавторство;
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• статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 
или публикувани в редактирани колективни томове -  9 бр., от тях -  2 бр. на 
английски език, а 3 бр.- в съавторство);

• учебник -  1 бр. Местно управление и администрация“ - автор Н. Марков, 
2018, Университетско издание «Тракийски университет», ISBN 978-954-338148- 
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• 6 бр. доклади от участия в международни научни конференции, организирани в 
България (5 бр.) и 1 доклад в чужбина.

Научно-изследователската дейност на д-р Марков се допълва с участието му в 
общо 9 бр. университетски (1 бр.) и факултетски (8 бр.) научно-изследователски 
проекти, като на 1 от тях д-р Марков е ръководител.

Общият брой на цитиранията е 10. При минимален праг от 50 т. за цитируемост 
в Картата за изпълнение на количествените изисквания за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ в ТрУ, гл. ас. д-р Марков има 90 т. Цитиранията в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация са 4 
бр. и носят 60 т.

В съдържателен план изследователската дейност на кандидата е насочена към 
следните основни направления: регионално развитие; децентрализация на публичните 
ресурси; регионална икономика; финансова устойчивост на местното самоуправление; 
изследване на общинския дълг в България; бюджетните взаимоотношения между 
централното държавно управление и нивата на местно самоуправление; приложение 
на географските информационни системи в бизнеса.

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

Научните и научно-приложни резултати, достигнати от гл. ас. д-р Неделин 
Марков утвърждават неговия изследователски профил в областта на регионалното 
развитие и по-специално в насока финансова децентрализация и финансова 
устойчивост на местното самоуправление в България. Показателен за това е 
самостоятелният труд на кандидата за доцент -„ Дълг и финансова устойчивост на 
местното самоуправление в България, Издателство „Кота“ -  Стара Загора, 2017, 
ISBN:978-954-305-456-5 “, където е извършен комплексен анализ на дълговото 
финансиране в България. Авторът акцентира върху факта, че към датата на 
публикуване на монографията липсват подобни аналитични материали, освен от 
страна на Министерството на финансите, което извършва оперативен мониторинг 
върху състоянието на местните финанси (№ 9.0.1 „Дълг и финансова устойчивост на 
местното самоуправление в България“).

В представените по конкурса публикувани трудове на гл. ас. д-р Неделин 
Марков, основните научни и научно-приложни приноси са систематизирани от автора 
в следните тематични направления:

У  Научно-теоретични приноси с оригинален характер;
У  Научно-приложни приноси.
Представляват интерес авторовите виждания, относно влиянието на общинската 

задлъжнялост върху финансовата устойчивост на местното самоуправление. Оценяват 
се някои макроикономически релации, относно динамиката на общинския дълг. В

3



публикацията „Monitoring and policies towards the municipalities with financial 
difficulties“, („Мониторинг и политики към общините с финансови затруднения“), (№ 
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“, („Отношения между икономическия растеж и 
децентрализацията"), (№ 9.1.1) се разкриват някои възможни релации между 
показатели, характеризиращи децентрализационните процеси и агрегиран показател, 
измерващ състоянието и обема на националната икономика.

По същество приемам така формулираните приносни моменти, от които става 
ясно, че кандидатът за „доцент“ има утвърдени познания, задълбочени научни 
интереси и приноси в областта на регионално стопанство и местно управление.

7. Основни критични бележки и препоръки към кандидата
Имайки предвид доказаната професионална компетентност на автора по въпросите 

на регионалното развитие; децентрализацията на публичните ресурси; регионалната 
икономика; финансовата устойчивост на местното самоуправление и др., бих могла да 
препоръчам на гл. ас. д-р Неделин Марков в бъдеще да насочи вниманието си към 
публикуването на повече научни и научно-приложни трудове, свързани с изследване 
проблемите на устойчивото и балансирано регионално развитие в България и с 
икономическата сигурност на регионите. Подобни изследвания биха имали своя 
принос за подобряване на социално-икономическото развитие на регионите и на 
общините в тях.

8. Заключение
На базата на направената цялостна оценка на научната, преподавателската и 

научно-изследователска дейност на кандидата може да се направи заключението, че 
той напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България и на критериите на ТрУ за заемане на академичната длъжност 
„доцент”. Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното 
жури гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков да бъде предложен за избиране от 
Факултетния съвет на Стопански факултет на ТрУ за заемане на академичната 
длъжност „доцент” по професионално направление 3.8. Икономика, научна 
специалност „Народно стопанство (регионално стопанство и местно управление)", в 
ТрУ.

23.03.2021 г. Заличено!
Гр. Стара Загора Подпис:.... ’.....

(проф. д-р Bei , ______ _
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