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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

Факултет по икономически и социални науки 
 

СТАНОВИЩЕ 

от д-р Паскал Неделчев Желев – доцент в ПУ „Паисий Хилендарски“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование  

3. Социални, стопански и правни науки  

професионално направление  

3.8. Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения – Евро-

пейска икономика) 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 46 от 09.06.2017г. и в интер-

нет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра 

„Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и 

социални науки, като кандидат участва гл. ас. д-р Атанас Игнатов Владиков   

от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № P33-4369 от 08.09. 2017 г. на Ректора на Пловдивския университет „Па-

исий Хилендарски" (ПУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на 

академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 3. Социални, сто-

пански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и 

международни икономически отношения – Европейска икономика), обявен за нуждите на 

катедра „Маркетинг и  международни икономически отношения“ към Факултета по  иконо-

мически и социални науки (ФИСН). 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат гл. ас. д-р Атанас 

Игнатов Владиков  от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". 

Представеният от д-р Владиков комплект материали на хартиен и електронен носител е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ (ПРАСПУ), много добре 
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оформен и дава ясна представа за постиженията на кандидата. Налице са всички необходими 

документи за участие в конкурса.  

Кандидатът отговаря на изискванията на чл. 24. от ЗРАСРБ, както и на чл. 65 на 

ПРАСПУ, тъй като е придобил ОНС „доктор“ през 2013г., има преподавателски трудов стаж 

във ФИСН от 11 години, от които 7 години като главен асистент и е представил публикуван 

самостоятелен монографичен труд.  

Кандидатът е приложил общо 29 научни труда, 8 студии, 3 монографии, 1 книга, 3 

учебници и учебни пособия, 13 научни статии, 2 научни доклада, които са извън дисертацията, 

както и участие в 4 изследователски проекти.  

Атанас Владиков е роден през 1978г. Завършва Пловдивския университет „Паисий Хи-

лендарски“ през 2002г. като бакалавър по специалност „Международни икономически от-

ношения“. През следващата година придобива магистърска степен по „Бизнес администра-

ция“ в същия университет. След това завършва подобна магистърска програма в САЩ – в 

Университета на Централна Оклахома, гр. Едмънд. В периода март 2010 г. – март 2013 г. е 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на  

УНСС - гр. София, където успешно защитава дисертационен труд на тема „Пазарна оценка на 

индивидуалните ползи от инвестиране в човешки капитал (на примера на висшето образова-

ние в България)“. Професионалният му опит е свързан най-вече с преподавателска и изсле-

дователска дейност. От 2007г. и до днес е редовен преподавател във ФИСН на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Владее отлично три чужди езици (английски, гръцки и руски) и притежава 

много добри компютърни умения. Член е на Съюза на икономистите в България. 

Личните ми впечатления от Атанас Владиков са, че той е отговорен колега, който из-

пълнява учебно-преподавателските си задължения добросъвестно, професионално и с голям 

ентусиазъм.  

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Д-р Владиков притежава богат преподавателски опит. През годините е водил семинарни за-

нятия и лекции по различни дисциплини пред студенти от различни специалности в бакала-

върски и магистърски програми. Най-силно отношение към обявения конкурс има опитът му в 

преподаването на дисциплините „Политики на Европейския съюз“, „Икономическа и соци-

ална политики на Европейския съюз“, „Обща търговска политика на Европейския съюз“, а от 

настоящата учебна година и „Европейска икономика“, за които е разработил самостоятелни 

лекционни курсове. Високо трябва да бъде оценен стремежът за прилагане на съвременни 

методи на обучение, както и изготвянето на ръководства за студентите, които значително 

улесняват учебния процес. 
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Структурата на представените 29 научни трудове, от които 6 са на английски език, е следната: 

- 2 монографии, от които 1 самостоятелна на тема „Интегрираният трудов пазар на Ев-

ропейския съюз – през призмата на еластичностите на кривите на търсенето и пред-

лагането на труд“, ИПК „Екобелан“, 230с.; 

- 8 студии, от които 1 самостоятелна на тема „Научните постижения в изследванията на 

пазара на труда, удостоени с Нобелова награда за икономика за 2010 г.“, Сборник 

„Научни трудове на ФИСН”, Том №7, УИ „П. Хилендарски”, П-в, 2011; 

- 13 статии, от които 11 самостоятелни; 

- 2 самостоятелни научни доклади; 

- 3 учебни помагала, от които 1 самостоятелно на тема „Икономика, организация и уп-

равление на човешкия капитал, УИ „П. Хилендарски”, П-в, 2015 г., 

- 1 книга.  

Научноизследователските интереси на кандидата покриват широк кръг от научни области 

и тематични направления. Представените публикации са на разнообразни теми – с обхват 

от публично-частното партньорство до човешкия капитал и рейтинговите системи за 

висшите училища. Водещо направление в изследванията на д-р Владиков обаче е пазарът 

на труда, трудовите и социалните измерения на икономическите процеси - социалната 

политика, социалният диалог, социално-икономическите неравенства като голяма част от 

проблематиката е разгледана на европейско равнище или на примера на Европейски съюз. 

На пазара на труда в ЕС е посветено самостоятелно монографично изследване, както и 

участието на кандидата в учебно помагало по „Европейска икономическа и социална по-

литика“.  Силно въздействие при формирането на научните интереси на д-р Владиков е 

оказало дългогодишното му ползотворно сътрудничество с един от водещите български 

икономисти и социолози проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, с който имат 9 съвместни публи-

кации, за които надлежно е представен разделителен протокол.  

 Научните приноси на кандидата попадат в групите доказване с нови средства на 

съществени нови страни на вече съществуващи научни проблеми и получаване на потвърди-

телни факти. В представеното самостоятелно монографично изследване на основата на во-

дещи теоретични концепции и посредством специализиран икономически инструментариум е 

представен задълбочен анализ на еластичността при кривите на търсене и предлагане на труд 

и нейното въздействие върху интегрирания трудов пазар на Европейския съюз. Анализирани 

са трудовите процеси през призмата на посочените еластичности и са обяснени установените 

закономерности за пазара на труда на ЕС. Друг принос на кандидата е верифицирането на 

приложението на концепцията за човешкия капитал на проф. Гари Бекер, както и изучаването, 
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приложението и внедряването в българската икономическа наука на водещи разработки на 

други Нобелови лауреати по икономика.  

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам съществени критични забележки към представените научни трудове и препода-

вателската дейност на кандидата. Препоръките ми са гл. ас. д-р Атанас Игнатов Владиков да 

разшири обхвата на научната си работа и да навлезе в конкретни области на международните 

икономически отношения като подготви научни статии в реферирани международни научни 

издания и участва в научноизследователски проекти, третиращи проблемите на участието на 

България в европейската икономика и съвременните особености на интеграционния процес в 

ЕС.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от гл.ас. д-р Атанас Игнатов Владиков 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“.  

Представени са достатъчен брой научни трудове, публикувани след материалите, 

из-ползвани при защитата на образователната и научна степен „доктор“, в които са налице 

оригинални научни, научно-приложни и приложни приноси. 

Постигнатите от гл.ас. д-р Владиков резултати в учебната и научноизследователската 

дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Факултета по икономически и 

социални науки, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ. 

Посочените положителни резултати и цялостната дейност на гл.ас. д-р Атанас Игнатов 

Владиков дават основание за обща положителна оценка на академичния потенциал и въз-

можностите за изследователска и преподавателска дейност на кандидата по конкурса. Това ми 

позволява да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния 

съвет на Факултета по икономически и социални науки за избор на гл.ас. д-р Атанас Игнатов 

Владиков на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. Хилендарски“ по професионално 

направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО - Европейска 

икономика”. 

29.10. 2017 г.   Изготвил становището: .................................. 

      доц. д-р Паскал Желев 

 


