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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова 

от Висшето училище по застраховане и финанси, доктор по икономика, 

научна специалност 05.02.10 “Световно стопанство и международни  

икономически отношения”,  и доцент по научната специалност 05.02.02 

“Финанси, парично обращение, кредит и застраховка”, член на Научното жури 

на основание  на чл. 4 от Закона за развитие на академичния състав в Република 

България  (ЗРАСРБ), чл. 57 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и заповед на 

ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукцията, представена от гл. ас. д-р  АТАНАС ИГНАТОВ 

ВЛАДИКОВ, кандидат за участие в конкурса за академичната длъжност 

„доцент” по професионално направление 3.8 „Икономика“, научна специалност 

“Световно стопанство и международни икономически отношения” ПУ „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За целите на настоящия конкурс кандидатът гл. ас. д-р Атанас Владиков е 

приложил общо 29 научни публикации, от които 1 монография, 8 студии (от 

които една самостоятелна и седем в съавторство), 13 научни статии (от които 11 

самостоятелни и 2 в съавторство), 2 самостоятелни научни доклада, 3 научни 

помагала (от които 2 в съавторство) и една книга в съавторство. Мнозинството 

от публикациите – 21 броя, са на българки език, а 8 – на английски език. 

Кандидатът е представил разделителни протоколи, отразяващи приноса му в 

съвместните публикации. Документацията се характеризира с пълнота и 

нагледно структуриране.  
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2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

От справката за научно-приложната дейност на гл. ас. д-р Атанас 

Владиков става видно, че научните му публикации са от областта на конкурса, 

като могат да се откроят четири тематични направления, към които те се 

причисляват: 

1) европейска икономика и интеграция,  

2) международни икономически отношения, институционализъм, 

публични политики, синдикални проблеми, социални неравенства, трудови 

пазари и бедност,  

3) международно признати разработки на Нобелови лауреати,  

4) световна икономическа проблематика, икономически модели и 

глобална криза.  

Правил впечатление, че основният обем от публикации (378 

самостоятелни страници) е съсредоточен в рамките на първото тематично 

направление, в останалите три направления авторът е написал съответно 113, 

198 и 47 самостоятелни страници. Това разпределение свидетелства за изявените 

научни интереси на автора предимно в първото направление, но и за неговата 

научна активност и по трите останали направления. 

Монографичният труд на гл. ас. д-р Владиков е посветен на 

проблематиката на интегрирания трудов пазар на Европейския съюз през 

призмата на еластичностите на кривите на търсенето и предлагането. Този труд е 

самостоятелен и се състои от 230 страници. Освен в рамките на монографичния 

труд, различни проблеми на европейската интеграция са обект на изследвания от 

автора и в едно от учебните помагала, които той е изготвил в съавторство, в две 

негови студии, в седем седем статии и един доклад. От значимия брой 

представени за становище публикации по конкурса и по останалите три 

тематични направления проличава творческата активност и потенциал на автора. 

 

 



3 

 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни)  

В представените за изготвяне на становище научни трудове на гл. ас. д-р 

Владиков приносите могат да се разграничат в две категории – теоретико-

методологични и практико-приложни, които отделно се разпределят по четирите 

тематични направления, обект на научен интерес на кандидата.  

Теоретико-методологичните приноси се разкриват както в монографията 

на кандидата, така и в една значима част от студиите и статиите, на които той е 

автор. Основно следва да се търсят по линия на открояване на особеностите на 

функционирането на свободното движение на работна ръка в Европейския съюз, 

изясняване на проблематиката, свързана с данъчното облагане в страните от 

Югоизточна Европа, влиянието на финансовата и икономическата криза върху 

социалния диалог, представено в международен аспект, систематизацията на 

различни въпроси, свързани с функционирането на Международната 

организация по труда, систематизацията на разработките на Нобелови лауреати 

по икономика и други. 

Практико-приложните приноси могат да се открият в учебните помагала, 

на които автор е кандидатът. Те могат да се откроят в предлагането на конкретни 

модели за решаване на задачи по икономикс и по-конкретно използването на 

софтуерни приложения за целта. Друг съществен практико-приложен принос на 

кандидата може да се идентифицира в извършените верификации върху 

приложенията на концепцията „човешки капитал“ на Нобеловия лауреат проф. 

Гари Бекер, отразило се в създаден за целта академичен курс, подкрепен с 

учебно помагало. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Нямам съществени критични забележки и препоръки. 

 

 

 



4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане. Без 

съмнение гл. ас. д-р Владиков се е изградил като сериозен учен и преподавател 

през годините на своето академично развитие и участието му в настоящия 

конкурс представлява напълно естествена част от израстването му. 

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, 

публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В 

трудовете на кандидата има оригинални научни и приложни приноси. 

Теоретичните му разработки имат ясна практическа приложимост, като част от 

тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската 

квалификация на  гл. ас. д-р Владиков е несъмнена. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-

приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята 

положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-

предложение до Академичния съвет за избор на гл. ас. д-р Владиков на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.8 

„Икономика“, научна специалност “Световно стопанство и международни 

икономически отношения” в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. 

 

 

20.10.2017 г.    Изготвил становището:    

гр. София 

(доц. д-р Виржиния Желязкова)  

 


