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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Дарина Русчева Тодорова, член на Научно жури по 
конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"

Област на виеше образование: 3. "Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление: 3.8. "Икономика"

Научна специалност: "Народно стопанство (регионално стопанство и местно 
управление)"

Стопански факултет при Тракийски университет - гр. Стара Загора 

Катедра "Регионално развитие"

ДВ,бр. 104/08.12.2020 г.

1. Данни за конкурса

Конкурсът за заемане на академичната длъжност "доцент" е обявен от 
Тракийския университет - гр. Стара Загора за нуждите на катедра 
"Регионално развитие" на Стопанския факултет. Конкурсът е обявен в ДВ, 
бр. 104/08.12.2020 г., в съгласие със Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, Правилника за прилагане на закона и 
Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет - гр. 
Стара Загора.

В конкурса за заемане на академичната длъжност "доцент" участва 
само един кандидат - гл. ас. д-р Неделин Костадинов Марков. Той предоставя 
изчерпателна, прецизно подредена и в съответствие със законовите 
изисквания документация, в която са приложени: професионална 
автобиография; копия на дипломи; резюмета на трудовете след защита на 
докторската дисертация; списък на публикациите и копия от тях; списък и 
копие на изискуемия брой цитирания; справки; документ за владеене на чужд 
език и др.



Рецензията е изготвена на основание заповед № 255/08.02.2021 г. на 
Ректора на Тракийския университет, Уведомително писмо от Декана на 
Стопанския факултет (Изх. № 191/09.02.2021 г.) и декларирано от мен 
съгласие.

2. Данни за кандидата

Гл. ас. д-р Неделин Марков е роден през 1981 г. През 1999 г. завършва 
специалност "Счетоводна отчетност" в Търговска гимназия, гр. Стара Загора. 
Бакалавърска степен придобива през 2003 г. в СА "Д. А. Ценов", специалност 
"Сченоводство и контрол", а магистърска степен - през 2005 г. отново в СА 
"Д. А. Ценов", специалност "Счетоводство и одитинг". През 2012 г. успешно 
защитава дисертационен труд в Института за икономически изследвания при 
Българската академия на науките и придобива ОНС "Доктор". Имам преки, 
много добри впечатления от работата му върху дисертационния труд и 
представянето на резултатите пред Научното жури, тъй като той беше 
докторант в секция "Регионална и секторна икономика", на която аз имам 
честта да съм ръководител.

През периода 2003-2006 г. е счетоводител в Тракийския университет - 
гр. Стара Загора. От 2009 г. и до сега заема последователно академичните 
длъжности "Аситент" и "Главен асистент" (утвърждаване на избора със 
Заповед на Ректора на Тракийския университет - гр. Стара Загора (№ 
2106/04.11.2013 г.).

Владее чужди езици (английски и немски език). Притежава потребните 
компетенции и умения за заеманата академична длъжност.

Гл. ас. д-р Неделин Марков преподава по следните дисциплини: Основи 
на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Стандартизация в 
счетоводството, Компютърна обработка на сченоводната информация и др., 
Регионална икономика, Местно управление и администрация и др.

3. Описание на научните трудове

За участие в конкурса д-р Марков е представил една монография 
("Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България", 
(2017 г.), Печатница "Кота", Ст. Загора, с. 152, ISBN 978-954-305-456-5). 
Основната идея на монографичното изследване е да се направи 
характеристика на общинския дълг, да се анализират и да се оценят 
динамиката и структурата му. Изследването е структурирано в три глави, в 
които последователно се разглеждат въпроси, свързани със същността и 
характеристиката на общинския дълг; стойността и структурата му в
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България; общинският дълг и финансовата устойчивост на местното 
самоуправление и макроикономическо влияние върху общинския дълг. В 
заключението авторът ясно формулира важни изводи и препоръки, които 
биха представлявали интерес за специалисти в областта на местното 
самоуправление, а също така да са полезни и за обучаващи се по Икономика 
и Публична администрация.

Останалите публикации се разпределят така: а) статии и доклади, 
публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация: общо 9, от които 
самостоятелни - 3 и в съавторство - 6; б) статии и доклади, публикивани в 
нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в рецензирани 
колективни томове: общо 9, от които самостоятелни - 6 и в съавторство - 3; 
в) пубикувана глава от книга: Икономическа база на туризма в България 
(2019). В: Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на 
модел за устойчив регионален туризъм, Печатница "Кота", Ст. Загора, с. 95- 
118, ISBN 978-954-305-522-7.

Прави впечатление, че основната част от предложените за рецензиране 
трудове на гл ас. д-р Неделин Малков са публикувани в престижни научни 
издания: Trakia Journal of Sciences, сп. "Икономически изследвания", сп. 
"Икономическа мисъл", сп. "Управление и устойчиво развитие" и др., както 
и в сборници от конференции на СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. св. 
Кирил и Методий" и др.

Основните групи въпроси, които са обект на изследване в 
публикациите се отнасят до: а) възможни връзки между икономическия 
растеж и децентрализацията; б) внедряване на модели на Географско- 
информационни системи (ГИС) в бизнеса; в) определяне на ефектите от 
националния растеж върху развитието на селските райони с различни 
социално-икономически параметри; г) ефективно управление на 
биоикономиката чрез определяне на национални приоритети и политики в 
областта на биоикономиката.

Целта на изследване в главата "Икономическа база на туризма в 
България", включена в книгата "Идентифициране на взаимовръзки и процеси 
за разработване на модел за устойчив регионален туризъм", е да се анализира 
интензитета на туристическия сектор, в частта, която се детерминира от 
местното (резидентно) население. Изводите, до които стига авторът се 
отнасят до това, че местният туристически интензитет не се активизира след 
периода на икономическа криза, което прави България силно зависима от 
чуждестранните туристи.
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Д-р Марков участва в 8 научноизследователски проекта, тематиката на 
които най-общо е свързана с регионалното развитие. Той е ръководител на 
научноизследователски проект на тема "Социално-икономически 
предизвикателства пред градското развитие в България". Резултатите от 
изследванията си той представя в доклади, изнесени на различни научни 
форуми, организирани ог УНСС, Икономически университет - гр. Варна и 
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Рецензент е на статия за списание Trakia 
Journal of Sciences (Petrova, K., Local finances in Bulgaria - nature, objectives 
and financial status of the municipalities).

Извършва експертна и консултантска дейност в Център за регионално 
развитие. Участва в работата на Център за електронно и дистанционно 
обучение в Тракийския университет - гр. Стара Загора.

5. Цитирания

Списъкът на цитиранията, посочен от гл. ас. д-р Неделин Малков за 
участие в конкурса за заемане на академичната длъност "доцент" включва: а) 
цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 
световнизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 
колективни томове - 3 бр. и б) цитирания или рецензии в нереферирани 
списания с научно рецензиране - 6 бр. В материалите по конкурса са 
приложени още и Справка (6/29.02.2021 г.) от Централната библиотека на 
Тракийския университет - гр. Стара Загора за публикации с Имракт фактор и 
Импакт ранг на гл. ас. д-р Неделин Марков и Справка (7/29.01.2021 г.) на 
цитиранията в SCOPUS и Web of Sciences на научни публикации на гл. ас. д-р 
Неделин Марков. Изложеното в тази точка показва присъствието на 
кандидата в научната общност.

4. Научноизследователска дейност

6. Научни приноси

Запознаването с представената научна продукция на д-р Марков дава 
основание да се посочат следните най-важни приноси с научно-теоретичен и 
научно-приложен характер:
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1. Общински дълг (извършена цялостна характеристика, разработена 
концептуална рамка за дългово финансиране, направена теоретична 
класификация по различни критерии).

2. Разработена теоретична концепция за възможна връзка между 
нивото на децентрализация и икономическия растеж, измерен с БВП.

3. Туристически сектор (оценка на интензитета на туристическия 
сектор, в частта му, която се детерминира от местното население и 
разработена стратегическа част за развитие на туризма в България).

4. Дългово финансиране в България (оригинално и комплексно 
изследване на дълговото финансиране в България).

5. Влияние на общинската задлъжня лост върху финансовата 
устойчивост на местното самоуправление (дефиниране на основни групи 
за въздействие, оригинална авторова идея за възможност да се диференцират 
средствата за фискално въздейстгвие и др.).

6 . Систематизация и типологизация на селските райони в България 
(търсене на типологизация и обяснение, относно икономическа и стопанска 
активност).

7. Концепция за биоикономиката (обосновано авторово предложение 
за внимателно подхождане при планиране на развитието на биоикономиката, 
с потребност от отчитане влиянието на различни социално-икономически 
фактори върху био-произовдството).

8. Географско-информационни системи (илюстриране на използването 
им при пространствен анализ на търговската дейност и измерване на 
пространствената достъпност до здравни услуги).

Изброените приноси обогатяват теоретичните познания и съдържат 
ценни идеи за развитите на регионите и за стопанската практика в тях. Те са 
продукт на изследователските умения на гл. ас. д-р Неделин Марков.

7. Преподавателска дейност

Придобитите знания и опит в научноизследователската работа 
безспорно се отразяват положително върху преподавателската дейност на гл. 
ас. д-р Неделин Марков. Той е автор на учебник "Местно управление и 
администрация" (Университетско издание "Тракийски университет", (2018), 
ISBN 978-954-338148-7). Разработени учебни програми: а) в Бакалавърска 
степен - 3 ("Местно управление и администарция", "Географски
информационни системи в управление на регионалното развитие" и 
"Компютърна обработка на счетоводната информация, в съавторство с проф. 
д-р Надка Костадинова) и б) в Магистърска степен - 2 ("Стандартизация в
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счетоводството", в съавторство с проф. д-р Надка Костадинова и "Приложен 
софтуер в счетоводството, в съавторство с проф. д-р Надка Костадинова). Гл. 
ас. д-р Неделин Марков е научен ръководител на 10 дипломанти.

Представените материали от гл. ас. д-р Неделин Марков надвишават 
същественно Минималните национални изисквания към научната и 
преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен 
и за заемане на академични длъжности (в случая за заемане на академичната 
длъжност "доцент").

Запознаването ми с научноизследователската, публикационната и 
преподавателската дейност на гл.ас. д-р Неделин Марков ми дава основание 
да го характеризирам като професионалист в областта на регионалното 
стопанство и местното управление, изграден научен работник и опитен 
преподавател.

8. Заключение

Въз основа на изложените факти и аргументи, на откроените научни 
приноси в научноизследователската дейност, отчетената публикационна 
активност и преподавателската дейност, с пълна убеденост предлагам на 
уважаемото Научно жури да гласува за присъждане на гл. ас. д-р Неделин 
Костадинов Марков академичната длъжност "доцент".

Заличено!
София, 02.04.2021 г. Рецензент:

/проф. д-р Дарина Русчева/
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