
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф.д.ик.н. Иван Стойков Кънчев – научна специалност Икономика и 

управление (Аграрен мениджмънт) 

Относно: конкурс за доцент по научна специалност Организация и управление 

на производството (селско стопанство) в Тракийския университет по член 74 ал. 1 на 

ПРАС на Тракийския университет 

1.Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Мениджмънт“ на Стопанския 

факултет – Държавен вестник брой 30 от 13.04.2021г., съгласно Решение на АС, Заповед 

№ 1550 от 22.06.2021 на Ректора на Тракийския университет Стара Загора. 

2.Информация за кандидата на конкурса 

Гл. ас. Константин Иванов Станков е единствен кандидат за длъжността „доцент 

в област на висше образование 3 Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление 3.7 Администрация и управление. Представената информация във връзка с 

участието в конкурса за научна степен (академична длъжност) е достоверна и подготвена 

съгласно изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение на Тракийския 

университет. 

Образователният статус на кандидата включва последователно завършено средно 

техническо образование в ТЕТ „Георги Сава Раковски“ гр. Стара Загора (1989-1993 г.) и 

допълнителни курсове с придобит сертификат ECDI и свидетелство за професионален 

курс по английски език. Завършено висше образование в Тракийския университет (1005-

2002 г.) с образователна степен бакалавър по „Аграрна икономика“ и Магистърска 

степен по „Управление на аграрното предприятие“ (2003-2005 г.) в същия университет. 

През 2015 г. придобива професионална квалификация по Икономика и управление в 

УНСС, София ниво ОНС „Доктор“ по докторантски проект „Икономическа ефективност 

на стопанствата от млечното говедовъдство в България“. 

Професионалният статус на гл. ас. Станков включва над 13 години професионален 

опит като асистент и главен асистент, свързани с преподавателска и научно-

изследователска дейност в сферата на аграрната икономика, политика и управление с 

насоченост главно в анализиране, разработване и оценяване на местно, национално и 

европейско ниво развитието и ефективността на животновъдните отрасли – 

говедовъдство, овцевъдство и козевъдство. 

Положителна оценка заслужава дейността на кандидата като преподавател в 

катедра „Мениджмънт“ по учебните дисциплини „Основи на управлението“, 
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„Мениджмънт на предприятието“, „Организиране на консултантска дейност“, „Лидерско 

поведение“ в Стопански факултет на Тракийския университет. 

Кандидатът владее в отлична и много добра степен английски и немски езици, 

както и компютърни умения и компетентности. 

Оценката ми за образователния и професионален статус на гл.ас.Станков е, че 

напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, както и на съответствието между 

тематичното направление на представената научна продукция, професионалното 

направление и спецификата на обявения конкурс. 

 

3.Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в Тракийския университет Стара Загора 

3.1.Минимални национални изисквания към научната и преподавателска 

дейност на кандидата 

В оценъчната карта, свързана с националните минимални изисквания съгласно 

ЗРАСРБ чл.2 т.„в“ и Правилника за приложението му гл. ас. Станков представя:  

 Защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ (копие от 

Диплома № 192 от 27.03.2015 г.) – 50 бр. точки; 

 Хабилитационен труд (монография) „Състояние и тенденции за устойчиво 

развитие на овцевъдството и козевъдството в България“ 117 стр. ISBM 978-954-305-535-

7 – 100 бр. точки. 

 Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световна база данни с научна информация – общо 195 точки, включващи 

9 броя публикации, от които на 5 броя е самостоятелен автор; на 1 брой е първи автор и 

на останалите три броя е втори и трети съавтор. Всички публикации са отпечатани на 

английски език; 

 Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – общо 14 броя 

публикации (83,42 т.), от тях на 6 броя е самостоятелен автор като 3 броя са на английски 

език, в една публикация има 50 % участие и в останалите – между 33 и 20 % участие; 

 Публикувана глава от колективна монография на тема „Производствен 

потенциал и локално потребление на биопродукти от животновъдството в Югоизточен 

район“, разработена от 4 автора с участие в четвърта глава с един параграф (стр.110-154)- 

7,5 бр. точки; 
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 От цитирания общо 150 точки, в т.ч. цитирания в рецензирани научни 

издания, реферирани и индексирани с научна информация или в монографии и 

колективни томове общо 2 броя – 15 т. Всички цитирания са в публикации на английски 

език; цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 1 бр. научна 

статия – 10 броя точки;  цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно 

рецензиране – 8 бр. статии – общо – 90 точки, в т.ч. една статия е цитирана 9 пъти; една 

– 4 и една – 2 пъти. 

Изброените цитирания са придружени с пълна библиография, която кандидатът 

предоставя за доказателство, както и разпечатки от библиографски он-лайн записи. 

 По показателя цитируемост кандидатът превишава три пъти изискуемия праг от 

50 броя точки. 

 

3.2.Изпълнение на качествените изисквания 

Гл.ас. Станков притежава умения и компетентности, свързани с изследователска, 

преподавателска и научно-консултантска дейност. Основните му познания касаят 

получени научни резултати, препоръки и насоки за развитието на аграрната икономика 

и практика в нови изследователски направления и приложение на програмни решения, 

както и добри наши и чуждестранни практики. Това се потвърждава от изпълнението на 

следните показатели: 

 Участие в национални и образователни проекти – 2 броя, общо 30 точки на 

тема „Производствен потенциал на биологичното животновъдство в Югоизточен район“ 

(2017-2019) и образователния проект „Развитие на център за електронни форми на 

дистанционно обучение в Тракийския университет“ (2012-2014); 

 Публикувана книга с характер на университетски учебник за ОКС 

„Бакалавър“ и отделно електронен курс лекции и тестове по дисциплината „Мениджмънт 

на предприятието“, общо 76,66 броя точки; 

 Разработени учебни програми за ОКС Бакалавър – 2 броя и 1 брой за ОКС 

Магистър по учебните дисциплини „Аграрен мениджмънт“, „Организиране на 

консултанска дейност и „Лидерско поведение“ - общо 15 т. 

 Ръководство на дипломни работи – общо 30 точки. 

Посочените дотук постижения на кандидата по отношение на количествените 

изисквания са значително по-високи от необходимия брой точки с 146 %, като за 

публикациите и цитиранията са съответно 124,5 % и 333 %. 
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Общата равносметка показва, че в  изпълнение на допълнителните изисквания на 

Тракийския университет и Правилника за приложението му, гл.ас. Станков представя 

общо 191,66 точки, при минимална необходим праг от 50 точки. По тази група 

показатели превишението е 383,3 %. 

Посочените дотук количествени и качествени характеристики на научния и 

образователния статус на кандидата напълно покриват и съответстват на изискванията 

за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в Тракийския университет Стара Загора. 

Числата показват, че при минимален праг от 450 точки, д-р Станков по отделните 

групи количествени и качествени показатели набира 777,58 точки или превишение е 

172,7 %.  

4.Обща характеристика на представените научни публикации 

За участие в конкурса гл.ас. Станков представя 24 заглавия, които не дублират 

публикациите за придобиване на академичната длъжността главен асистент. Списъкът 

на публикациите включва: 

 Самостоятелна монография „Състояние и тенденции за устойчиво 

развитие на овцевъдството и козевъдството в България“ и един брой обособена част, 

включена в колективно монографично изследване (глава 4, стр. 116-154) 

 9 броя статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световна база от данни с научна информация – от тях 5 броя са 

самостоятелни разработки, отпечатани на английски език; на 2 броя статии е съавтор с 

50 % участие и на 2 броя е с 33 % участие; 

 13 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научна 

рецензия, от тях 6 броя са самостоятелни; 1 брой с два автори и останалите с три и повече 

автори. 

Общата равносметка на представената за рецензиране научна продукция доказва, 

че: 

 В структурата на видовете публикации на кандидата преобладават научните 

студии, статии и доклади, публикувани в редактирана и индексирана база данни и 

нереферирани списания с научна редакция. 

 В тематично отношение публикациите на кандидата се групират в следните 

основни направления: 

 Първо научно направление Икономическа оценка на производството и 

рентабилността при отглеждане на дребен рогат добитък (овце и кози) – 5 

броя публикации с № 4, 7, 8, 15 и 16. 
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 Второ научно направление Проучване и икономическа оценка на 

говедовъдството и ролята му за развитие на животновъдството в селските 

райони на България – 13 броя публикации с № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 

18, 20, 23 и 24; 

 Трето научно направление Състояние, параметри и финансово 

подпомагане на биологичното животновъдство в България – 4 бр. 

публикации с № 6,19, 22 и самостоятелна част от монография (№25); 

 Четвърто научно направление – 2 броя публикации, свързани с отглеждане 

на дъгова пъстърва и руска есетра с № 14 и 21. 

От приведената информация е видно, че основно място в публикациите на гл.ас. 

Станков заема монографичната разработка, свързана с водещите принципи за успешно 

развитие на овцевъдството и козевъдството в България, както и още 5 публикации, 

свързани с нея: 

 Възстановяване на водещата роля на овцевъдството чрез прилагане на нови 

технологии за производство, на автентични и конкурентноспособни продукти; 

 Използване на наличния естествен природен ресурс за развитие на 

селските райони; 

На второ място по значимост от тези публикации са свързаните с технологичното 

обновление, ускорено развитие и внедряване на иновации. Специално внимание 

заслужава и проблематиката за изграждането на интензивни оборни системи на 

отглеждане и хранене на животните, както и за оптимизиране на разходите, които са 

предпоставка за формиране на по-добра устойчива печалба от тези производства. 

Актуални са и препоръките и насоките за организиране и създаване на условия за 

развитие на малките и средни стопанства чрез обединяване на дейности и ресурси с цел 

получаване на по-добри резултати от създадените организации и групи на 

производители. 

В публикациите от това научно направление е разработена актуална 

проблематика, включваща мерки за популяризиране на добрите практики, постиженията 

и проблемите на овцевъдството и козевъдството, свързани с организиране на изложения 

на животни, технологични решения и продукти на водещи ферми в страната и чужбина. 

Специално място е отделено и на разработения икономически анализ и оценка на 

въздействието на субсидирането на продукцията върху доходите на фермите, 

отглеждащи овце и кози, както и на мерките за оптимизиране на системите за управление 
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на пасищата и изграждане на необходима инфраструктура и социални придобивки на 

овцевъдите. 

Внимание и положителна оценка по второто основно направление, касаещо 

състоянието на говедовъдството и ролята му за развитие на животновъдството в селските 

райони на страната, заслужават публикациите с №2, 4, 5, 11 и 17, които са свързани с 

разширяване на познанието и компетентностите, както и тенденциите за развитие на 

млечното говедовъдство. В тези разработки е разкрита икономическата ефективност на 

млечното говедовъдство и влиянието на физиологичните, биологични и здравословни 

фактори върху натуралните показатели на млечните крави и животните за угояване.  

Висока оценка заслужават получените приложни резултати, касаещи 

установяването на: 

 Размера на говедовъдните ферми върху млечната продуктивност и 

икономическа ефективност на производството на мляко от породата Холщайн фрезийска 

- № 13; 

 Влиянието на производствената технология на отглеждане върху 

структурата на разходите и продуктивността на животните, както и на ефективността на 

производството – публикации № 12, 14 и 17; 

 Влиянието на разходите за производството на една юница и срока на 

пожизнено използване на кравите за разплод и производство на мляко – публикации 19 

и 23; 

В разработките от говедовъдното направление се съдържат оценки и препоръки, 

които са свързани с ролята и значението на млечното говедовъдство за развитието на 

селските райони в ЕС и очакваните тенденции в това отношение у нас. Разгледани са 

състоянието и тенденциите на производството и търговията на говеждо месо на фона на 

структурата на външната търговия с месо, както и производството на фуражи, които 

предопределят ефекта от угоителната дейност (публикация 17). 

Висока оценка заслужават научните публикации от третото направление, които 

касаят биологичното животновъдство и социално-икономическите предизвикателства 

пред производителите, както и ролята на иновациите за подобряване на икономическите 

резултати от животновъдните производства в селските райони на България (публикации 

6, 18, 21). 

Сред тези публикации специално внимание заслужава участието на кандидата в 

представената колективна монография „Производствен потенциал и локално 

потребление на биологични продукти от животновъдството в Югоизточен район“. В нея 
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обект на разглеждане са изискванията към биологичното животновъдство и формите на 

социална подкрепа. Сполучливо са дефинирани и параметрите на биологичното 

животновъдство , като основно внимание е отделено на възможностите за подпомагане 

на биопроизводителите по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

Изяснени са плащанията за прилагане и поддържане на практики и методи за биологично 

земеделие, както и допустимите за подпомагане комбинации от други мерки на ОСП, 

регламентирани за развитието на селските райони. В тази връзка внимание заслужава 

направените оценки на състоянието на публичната подкрепа на сектора, състоянието на 

производството и на маркетинга на български биологични продукти (публикации 6 и 19). 

Направено е обобщение и на препоръките за развитие на биологичното земеделие в 

България (публикации 19 и 22). 

Може да се обобщи, че научната продукция на кандидата е посветена на значима 

и актуална тематика. Тя превишава изискванията, установени по количествените и 

качествени показатели и напълно отговаря на условията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в Тракийския университет Стара Загора. 

5.Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Оценката на научната продукция на гл. ас. Станков съдържа редица научни, 

методически и приложни насоки и препоръки, някои от които имат характер на 

емпирични изследвания, проведени за първи път в страната, свързани със състоянието и 

развитието на млечното говедовъдство, овцевъдство и козевъдство, които 

систематизирам и оценявам като доразвитие и изясняване на съществуващи теоретични 

знания, икономически категории, методологически и методически подходи и решения 

по-важни, от които са: 

 Разширяване на методологическите основи и инструментите за 

установяване на икономическите резултати, ефективността на производствата от 

млечното животновъдство.  

 Разработване и адаптиране на методология за разкриване на влиянието на 

физиологичните, биологични и здравни фактори върху натуралните и стойностни 

показатели при производството и окачествяването на продукция от едри и дребни 

преживни животни; 

 Разработване и обосноваване на препоръки за подпомагане на 

животновъдите по мерките на екологичната и селскостопанска политика на Европейския 

съюз, в т-ч- и на Европейската стратегия за екологосъобразна инфраструктура на 

животновъдните производства; 
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 Разкриване на състоянието и параметрите на биологичното 

животновъдство, както и на възможностите за подпомагане на производителите на 

биологични продукти, заложени в Програмата за развитие на селските райони, в т.ч. и 

плащанията за прилагане на добри практики и методи за увеличаване на биологичното 

производство и разширяване на търговията с нови и традиционни продукти от 

животински произход. 

Изброените дотук научни резултати на кандидата могат да намерят приложение 

като методическа основа за изследване на устойчивото развитие и управление на 

животновъдните производства, както и за прилагане на иновационни модели и решения 

за нуждите на природосъобразните форми на земеделие. 

Научните разработки на кандидата съдържат и редица оригинални решения, 

които имат подчертано практическо приложение, изцяло свързано с усъвършенстване на 

производствените технологии и срока за използване на животните, както следва: 

 Прилагане на модел на корелационен анализ за оценка на влиянието на 

независими променливи фактори върху икономическата ефективност на млечното 

говедовъдство; 

 Предложени подходи за определяне на рентабилността на ферми за 

производство при отглеждане на дребен рогат добитък с използване на варианти на 

продуктивност на животните от основните породи, отглеждани у нас при различни 

системи на технологични варианти на използване на животните при различна 

продуктивност на стадата; 

 Определяне на влиянието на маститни и други заболявания на животните 

върху млечната продуктивност, плодовитостта и икономическата ефективност при 

производството на краве мляко от породата Холщайнфрезийска; 

 Разработени препоръки за повишаване на доходите на фермерите в 

съответствие с политиките и спазване на екологичните изисквания, както и препоръки 

по ОСП, свързани със специфичните условия, касаещи мерките от стълб 1 и стълб 2 на 

ОСП, в т.ч. и влиянието на биологичното производство върху развитието на селските 

райони в България. 

Като цяло изложените научни приноси и приложни резултати доказват високата 

научна стойност, актуалност и значимост на научната продукция на кандидата. 

 

6.Препоръки 
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Д-р Станков е един от малкото изследователи – експерти и преподаватели в 

нашата страна – на устойчивото развитие на производствата от едър и дребен рогат 

добитък и влиянието на биологичното производство върху развитието на селските 

райони в страната. 

Препоръката ми е в бъдеще да съсредоточи вниманието си към по-пълно 

оползотворяване на изследователския си и преподавателски потенциал, както и 

постигнатите научни и приложни резултати в ръководството на научни проекти,  в 

написване на самостоятелни публикации, които да обогатят учебната документация с 

университетски учебни помагала, съдържащи подходящи форми на преподаване с оглед 

по-пълно отчитане на специфичните особености на животновъдното научно 

направление. 

Заключение. 

Представените оценки на изследователската и преподавателска дейност на 

кандидата доказват, че той напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на 

критериите на Тракийския университет за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

за това призовавам уважаемите членове на научното жури да гласуваме и да предложим 

на Факултетния съвет на Стопанския факултет, д-р Константин Иванов Станков да бъде 

избран за доцент по научна специалност Организация и управление на производството 

(селско стопанство). 

 

25.07.2021 г.                                                                Рецензент: 

                                                                                    (проф.д.ик.н.Иван Кънчев) 


