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гр.Стара Загора

k
Р Е Ц Е Н З И Я

за оценка на кандидати по конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент” по научна специалност „Народно стопанство (регионално стопанство 

и местно управление)“, към катедра „Регионално развитие“, СФ, ТрУ
(обявен в ДВ бр. № 104/08.12.2020)

Рецензент: проф. д-р Стефан Иванов, Тракийски университет, катедра
„Регионално развитие”; член на Научното жури по настоящия конкурс.

Рецензията ми е възложена от Научното жури, определено с посочената заповед на 
Ректора на Тракийския университет. При нейното изготвяне съм се водил от 
изискванията на Правилника за развитието на академичния състав в Тракийския 
университет, който е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 
развитието на академичния състав на Република България и Правилника за неговото 
прилагане.

Единствен кандидат по конкурса е гл.ас. д-р Неделни Костадинов Марков, който 
е допуснат (с Решение от 12.02.2021 г.) до участие в конкурса от Комисията по чл. 88 (6) на 
ПРАСТрУ.

I. Кратки биографични данни.
Гл.ас. д-р Неделин Марков е роден през 1981 г. През 2003 г. завършва виеше 
образование - бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол” в СА „Д.А.Ценов“, 
а през 2005 г. завършва магистратура по „Счетоводство и одитинг“ в същото Виеше 
училище. От 2003 г. досега, работи в Тракийски университет. През 2012 г. защитава 
научната и образователна степен „доктор” в Института за икономически 
изследвания при Българска академия на науките.
След редовната доктурантура (януари 2007 - януари 2009) той започва работа като 
асистент, а от 2013 г. е главен асистент в катедра „Регионално развитие“, Стопански 
факултет, Тракийски университет. Преподава следните дисциплини: Основи на 
счетоводството, Счетоводство на предприятието, Стандартизация в счетоводството, 
Компютърна обработка на счетоводната информация, Регионална икономика, 
Местно управление и администрация и други. Последните две дисциплини влизат в 
обхвата на наименованието на доцентурата, за която той кандидатства.
Тези кратки данни ясно очертават профила на гл.ас. Марков като научен 
изследовател и преподавател в областта на регионалното развитие и регионалната



политика. Това са обстоятелства, които правят участието на гл.ас. д-р Неделин 
Марков в обявения от Тракийски университет конкурс за доцент напълно 
основателно.

II. Общо описание и оценка на представената научна продукция.
Кандидатът е представил списък с 20 заглавия. Те могат да се отнесат в два раздела: 
първи - анализ и оценка на финансовото състояние на общините и политика на 
децентрализация на национално равнище; и втори -  регионално развитие. 
Поотделно и в своята съвкупност те съответстват на темата и направлението на 
обявения конкурс - държавна политика за регионално развитие и регионално и 
местно управление.

Общият обем на представеното научно творчество от около 300 страници, е 
структуриран в:

• Монографии, студии, статии и изследвания по финанси на общините и 
държавни трансфери -  7 броя, съдържащи около 180 страници или 60% от 
всички.

• Монографични участия, студии, и други изследвания, отнасящи се до 
регионалното развитие и регионалното и местното управление -  13 броя, 
съдържащи 120 страници, или 40% от целия обем.

Последният монографичен труд на кандидата -  „Дълг и финансова устойчивост на 
местното самоуправление в България ” служи като главна основа за неговата 
хабилитация в рамките на настоящия конкурс. Тази монография може да се отнесе 
към първата от двете изследователски области.

Оценката ми е, че представената продукция -  1 монография, 1 глава от книга, 9 
публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световно известни бази 
данни с научна информация, както и множество статии и доклади по тези две 
научни области, дава достатъчна основа за оценка на научните достижения на 
кандидата по провеждания конкурс. По своето количество, обхват и структура тя 
съответства на изискванията за заемането на академичната длъжност „доцент”, 
заложени в ПРАСТрУ Нещо повече, получените точки за станалия напоследък 
изключително важен показател за цитиранията, надвишават два пъти минималните 
изисквания, а участието му в преподавателския живот на университета 
(разработване на учебни програми, ръководство на дипломанти, участие в 
университетски проекти и други) -  над три пъти.

III. Научна, научно- приложна и преподавателска дейност.
А. Оценка на хабилитационния труд “Дълг и финансова устойчивост на местното 
самоуправление в България ”.
Обща характеристика. Хабилитационният труд е публикуван като монография от 
150 страници и е издаден от Издателство „Кота“ -  Стара Загора през 2017 година.
Актуалността на изследването е безспорна и тя се определя от неговия обхват, цел, 
структура, съдържание и методология. То е посветено на изключително важна в 
момента тема -  влиянието на дълга върху финансовото състояние на общините.
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Общинският дълг надхвърля 1 млрд лева и е ключов инструмент за балансиране на 
общинските бюджети и за финансиране на европейските проекти.

Авторът е определил ясно основната цел и свързаните с нея задачи на изследването. 
Структурата е в съответствие с поставената цел, а изложението представя основните 
понятия, видовете дълг и причините за възникването му както и възможните 
теоретични сценарии за влиянието на дълга върху макроикономическото 
равновесие. Във втора глава на изследването се представя нормативната база и 
динамиката на общинския дълг. Представят се резултати от сравнителен анализ на 
България с други страни от ЕС, както и дела на общинския в консолидирания дълг 
на България. Анализират се данни за ползваните от общините два основни подхода 
за емитиране на дълг -  облигации и банкови заеми, както и използването на някои 
съвременни финансови инструменти. Обърнато е внимание на методите за оценка 
на кредитоспособността на общините като е представена методологията на 
кредитния рейтинг.

В трета глава авторът акцентира върху влиянието на общинската задлъжнялост 
върху финансовата устойчивост на общините. Анализира се задлъжнялостта на 
български общини, според методиката на МФ и подкрепата за общините, изпаднали 
в затруднено положение.
На базата на детайлният анализ на размера, структурата и динамиката на общинския 
дълг, на причините и факторите за задлъжнялостта на българските общини, авторът 
достига до важни обобщения, на базата на които формулира конкретни 
предложения за промени в нормативните документи и в практиката на финансово 
управление на общините. Някои по-важни от тях са:

• Общинският дълг е силно нормативно регулиран от националното 
законодателство;

• Дългът на местното самоуправление е генериран основно от липса на текущи 
ресурси за финансиране на инвестиционни проекти;

• Лошото управление на общинските инвестиционни проекти;

• Невъзстановяване на плащанията по европейски проекти от управляващите 
органи към общините;

• Фаворизиране на Столичната община и други
В края на отделните глави, а и в заключението авторът формулира предложения за 
подпомагане на общините, сред които внимание заслужават:

• „Държавата би могла да осигури фонд за гарантиране на стабилността на местното 
самоуправление...“;

• „Създаване в централната администрация на отделно звено, което да се занимава с 
проблемите на местното самоуправление“;

• „Управляващите органи спешно следва да преразгледат регламентите си и да 
осигурят проектното финансиране на повече на брой пропорционални траншове“.

Според мен, някои авторови изводи и предложения се нуждаят от допълнителни 
изследвания и обосновки. Такива са „добрата оценка“ която се дава на методиката 
на МФ за оценка задлъжнялостта на българските общини, както и склонността на 
автора да подкрепи едно окрупняване на българските общини.
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Заключение за качествата на хабилитационния труд. Той е посветен на ясно 
определена проблематика, с важна значимост за местното самоуправление. 
Изследването е с подчертана научна и научно- приложна насоченост. Структурата е 
логична. Теоретичните обобщения постепенно преливат в анализ на практиката, 
оценка на резултатите, формулиране на изводи и предложения. Трудът категорично 
представя своя автор като задълбочен изследовател с ясни и аргументирани 
позиции по същността, устройството, реформирането и развитието на дълговото 
финансиране на местните власти.

Положителна оценка заслужава и фактът, че авторът е изживял „местния 
провинциализъм“ и обект на изследването са всички общини в страната, прави 
сравнения с други страни от ЕС и анализира отношенията между централни и 
местни власти, което е добра база за бъдещото му научно развитие.

Всичко това са солидни основания за успешно кандидатстване за академичната 
длъжност „доцент” в рамките на настоящия конкурс на Тракийския университет.

Б. Оценка на другите научни трудове
Те са в двете основни области на изследванията на автора, които са в обхвата на 
настоящия конкурс -  регионално и местно развитие, като проблематиката в тях има 
научно-теоретичен и научно-приложен характер. Резултатите, съдържащи се в 
някои от тези публикации са послужили като база и жалони за хабилитационния 
труд.

1. В областта на местното самоуправление и финансовото състояние на общините, 
изследваните научно- теоретични въпроси и постижения се отнасят до:

• Анализиране на връзки между икономическия растеж и децентрализацията. 
Получените резултати показват, че е възможно да се открият някои отношения 
между икономически и обществени процеси. Заключенията дават основания да 
се смята, че икономическият растеж може да се повлияе от политиката в 
областта на местното самоуправление.

• Изследване на количествените измерители, които определят една община като 
„община в затруднение“ и на тази основа представяне на някои обобщения и 
препоръки. Резултатите показват, че група общини са в постоянни финансови 
затруднения. Това изисква диференциран подход от централното правителство 
към местното управление.

• Процесите на децентрализация засягат не само прехвърлянето на правомощия и 
ресурси за тяхното упражняване между централната власт и общините, но и 
разпределението на властовите механизми в структурите на местните звена на 
управление. Представят се препоръки за прехвърляне на правомощия от 
общинския център към кметства на селата

• Изследва се формирането и разпределението на общата изравнителна субсидия. 
Формулират се предложения за оптимизиране методологията за изчисляване на 
тази субсидия.

• Анализира се динамиката на общинския дълг в България както на 
консолидирана основа, така и по отделни общини с цел да се изведат проблеми и 
решения, относно дълговото финансиране на нивата на местно самоуправление. 
Доказва се тезата, че поемането на общински дълг може да е ефективен
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инструмент за акумулиране на ресурси при осъществяване на функциите на 
местното самоуправление.

• Анализират се и се оценяват бюджетните взаимоотношения между централните 
управленски нива и единиците на местно самоуправление. Резултатите на 
изследването формулират необходимостта от преформулиране на апробираната 
система за преразпределение на вертикалните трансфери.

2. В областта на регионалното развитие, изследваните научно- теоретични въпроси и 
свързаните с тях практически постижения, се отнасят до:

Анализира се възможността общините да набират средства чрез финансиране на 
проекти за решаване на инфраструктурни проблеми. Акцентът е поставен върху 
една от бързо развиващите се общини в България - Стара Загора. Основните 
резултати от изследванията на практика потвърждават идеята за необходимостта от 
непрекъснато инвестиране в публична и частна инфраструктура / индустриална и 
социална /, като гаранция за генериране на по-висок регионален социално- 
икономически растеж;

Изследват се ефектите от националния растеж върху икономическите резултати на 
селските райони с различни социално-икономически параметри. Резултатите от 
изследването се използват за определяне на някои от причините за сериозните 
социално-икономически диспропорции на страната.

Разглеждат се дисбалансите в бизнес демографията на регионите от ниво NUTS 2 в 
България, които са ключови детерминанти на регионалните неравенства в 
икономическия растеж. Извеждат се следните заключения: Бизнес демографията е 
силно повлияна от икономическите процеси на национално и международно ниво. 
Регионите реагират по различен начин на социално-икономическите въздействия. 
Трябва да се обърне внимание на бизнес средата, която се определя от държавата, 
подобряване на регионалната политика и мерки за бизнес среда в компаниите.

Проследява се промяната в секторната структура на икономиката в регионите NUTS 
2 в България, като обръща особено внимание на тези, които са първични 
потребители и производители на биологични ресурси. Заключенията посочват 
необходимостта от подход за целенасочена подкрепа за идентифициране и развитие 
на секторни и технологични ниши на биоикономиката, които са обещаващи за 
съответния регион, както и необходимостта от разработване на регионална 
статистическа информация за биоикономическия сектор.

Ефективното управление на биоикономиката изисква структурен и динамичен 
анализ на първичния сектор. Проучването е насочено към измерване размера на 
биологично базирания първичен сектор в България. Резултатите показват, че в 
България капацитетът на биологичния сектор не се използва рационално. 
Заключенията имат за цел да определят националните приоритети и политики в 
областта на биоикономиката.
Изследва се зависимостта между резултатите от прилагането на съвременни форми 
на обучение на човешки ресурси в Стопански факултет на Тракийски университет - 
Стара Загора и равнището на заетост и производителността в региона;

Използва се пространствения анализ за оценка на достъпността на гражданите от 
област Стара Загора до медицинска помощ в т.ч и достъпа до аптечна мрежа. 
Изследват се вътрешните диспропорции в област Стара Загора Резултатите
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показват, че в географско и пространствено отношение системата за спешна 
медицина и аптечната мрежа не са разпределени пропорционално по територията на 
областта. По отношение на болничното лечение се отчита висока клъстеризация на 
болничните заведения и като брой, и като компетентност.

Анализира се териториалното разположение на обекти за търговия на дребно в 
Стара Загора. Проучват се търговските зони, които са се формирали в отделните 
жилищни квартали, и се определя степента на тяхната концентрация

Градските зелени системи са от съществено значение за местните общности. 
Динамично развиващите се градски територии неизменно водят до ограничаване на 
градската растителност. Това представлява заплаха за човешкото здраве и създава 
предизвикателства за здравните и осигурителните системи. Целта на това проучване 
е да представи конкретни примери за анализ чрез използване на методи за 
дистанционно наблюдение и да формулира заключения въз основа на резултатите. 
Направени са общи и специфични изводи, свързани с концептуалната промяна на 
разширяването на човешката дейност от централните градски зони към 
периферните градски райони.

Анализира се интензитета на туристическия сектор в онази част, която се 
детерминира от местното (резидентно) население. Изводите са, че местния 
туристически интензитет не показва активизиране след периода на икономическа 
криза и прави страната ни изключително зависима от чуждестранните туристи.

Във всичките си научни публикации гл.ас. Н. Марков демонстрира ерудиция, 
задълбочено познаване на материята, умение да анализира и оценява тенденциите и 
проблемите, и да аргументира собствени виждания и решения по тях.

В. Използване на научно-практическите постижения
Откроените приноси на кандидата в представените публикации могат да бъдат 
полезни при по-нататъшното усъвършенстване на нормативната база, 
регламентираща местните финанси - механизма на изравнителната субсидия, 
общинския дълг, както и в по-нататъшните стъпки към децентрализация и развитие 
на местното самоуправление.

Г. Преподавателска дейност

Гл.ас. Неделин Марков чете лекции и води упражнения на студенти от 
бакалавърската и магистърската програма на Тракийския унииверситет по 
предметите „Местно управление и администрация“, „Регионална икономика”, 
„Географски информационни системи в управлението на регионалното развитие” и 
„Основи на счетоводството”, „Счетоводство на предприятието“ и други с общ 
хорариум надхвърлящ специфичните изисквания на Тракийския университет за 
пълна натовареност с учебна дейност.
Гл.ас. Марков е разработил 5 учебни програми, от които три самостоятелно и има 
издаден учебник по дисциплината „Местно управление и администрация“.

Научен ръководител е на много дипломанти по магистърски и бакалавърски 
програми.
Всичко това дава основание за положителна оценка на цялостната учебна дейност 
на гл.ас. д-р Неделин Марков.
Д. Участия на научни форуми и в разработване и ръководство на проекти
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Гл. ас. Марков е участвал в почти всички изследователски проекти на факултета и 
катедрата, като е бил ръководител на един от тях - Социално-икономически 
предизвикателства пред градското развитие в България.

Гл.ас.Марков е представил резултати от свои изследвания на национални и 
международни форуми проведени в Стара Загора, София, Пловдив, Варна и други 
градове.

IV. Лични впечатления.
Познавам гл.ас. д-р Неделин Марков от 2010 г., когато беше докторант. Водил съм с 
него много разговори по темата на дисертацията му. Мнението ми е, че той е една 
търсеща личност, която не се страхува да формира и отстоява позиции. Упорито и 
системно трупа нови знания, които му помагат да се формира като добър учен -  
изследвател. Уважаван е от колегите си и е търсен от студентите за научен 
ръководител на техни проекти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гл.ас.. д-р Неделин Марков участва в конкурса със сериозна по обем и качество 
научна продукция. В нея се съдържат научни и научно-приложни приноси, които 
подпомагат развитието на регионите и допринасят за решаване на актуални 
проблеми свързани с финансите на общините.
Научната, публикационната и педагогическата работа на кандидата и резултатите от 
тях напълно отговарят на нормативните изисквания за заемане на академичната 
длъжност “доцент” в Тракийския университет.
Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на уважаемите членове 
настоящото Научно жури да гласуваме ЗА присъждане на академичната 
длъжност „доцент” на Тракийския университет по „Народно стопанство 
(регионално стопанство и местно управление)“ на гл.ас. д-р Неделин 
Костадинов Марков.

_ Заличено!
Рецензент:

пр м-р с-тефан Иванов
София, 26.03.2021 година
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