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І. Съответствие с условията за заемане на академичната длъжност „доцент“ по чл. 65.

(1), т. 1 и т. 2 от ПРАСПУ.

Във Факултета по икономически и социални науки /ФИСН/ на ПУ „П.

Хилендарски”, гр. Пловдив съм завършил 4-годишен период на обучение /1998-2002 г./ по

специалност „Международни икономически отношения” (МИО), след което следвах (2002-

2003 г.) и успешно завърших магистърска степен по „Бизнес администрация” пак във

ФИСН; а от месец май, 2007 г. съм постъпил на работа във ФИСН и работя досега в този

Факултет на основен (щатен) трудов договор. На практика, от 22 години съществуване на

ФИСН (основан март, 1994 г. в структурата на ПУ „П. Хилендарски”) аз съм прекарал 15

години в този Факултет – като студент и като научен работник.

В периода 2003 – 2005 г. съм следвал в магистърската програма по „Бизнес

администрация” на Университет на Централна Оклахома, гр. Едмънд, щат Оклахома, САЩ

и успешно съм я завършил, след което се завърнах в България.

За период от една година съм работил на ръководна длъжност във Висше училище

по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ като Мениджър по управление на

качеството.

Професионалната ми биография е свързана с ФИСН неразривно от 2007 г., след като

заех след конкурс длъжността „асистент”. Във ФИСН съм заемал по етапен път

длъжностите – асистент /май, 2007 г. – ноември, 2008 г./, старши асистент /декември, 2008

г. – януари, 2012 г./, и главен асистент /февруари, 2012 г. – досега/. В допълнение към тази

академична кариера в периода декември, 2014 г. – октомври, 2015 г. съм заемал

организационно-управленската длъжност „Научен секретар по международно

сътрудничество и управление на проекти” на ФИСН.

В периода март, 2010 г. – март, 2013 г. съм бил докторант на самостоятелна

подготовка в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в Общоикономически

факултет на Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр. София. През

този период подготвих и успешно защитих дисертационен труд на тема „Пазарна оценка на

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

образование в България“.

За 10-годишния период на своето преподаване съм водил в първите години на своята

академична кариера упражненията по „Икономика на труда” и „Управление на човешките

ресурси” на студенти от различни специалности, а след защитата на дисертационния труд и

получаване на образователната и научна степен /ОНС/ „доктор”  през 2013 г. съм започнал

да разработвам и извеждам лекции по различни академични дисциплини.
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Преподавал съм на студенти от различни специални в ОКС „Бакалавър” на ФИСН –

на студентите от специалност „Финанси”, „Маркетинг”, „Международни икономически

отношения”, „Макроикономика”, „Стопанско управление”, „Политология”. Извеждал съм и

лекционни курсове и в магистърските програми на ФИСН – на студентите от специалност

„Бизнес администрация” и „Управление на човешките ресурси”.

Разработил съм различни лекционни курсове, показани в допълнителната справка,

като през последната академична година (2016/2017 г.) съм създал и апробирал в учебно-

организационния процес няколко книжки от типа „Силабъс” (Syllabus) – ръководства за

студентите, които са по образец на американските ръководства за организиране на учебния

процес от преподавателя.

Някои от методите на преподаване, които прилагам – съм взаимствал от

американската образователна система /на основата на опита, който съм имал като студент в

САЩ/, с оглед да прилагам най-доброто възможно равнище на преподаване и организация

на учебния процес в условията на българската система за висше образование и според

критериите и регулациите на правната среда в нашата страна.

В хода на моята на научна кариера утвърдих своите аспирации и научен интерес към

областта на международните икономически отношения, световното стопанство и пò

конкретно към европейската икономика. На практика, значителният обем от

научноизследователска и преподавателска дейности, които извършвам са насочени в

областта на европейската икономика и проблематика. Това е едно ново научно поле за

развитие в нашата страна, тясно обвързано със стратегическото и дългосрочно развитие на

страната като член на Европейския съюз.

Участието ми в различни научни изяви и форуми в страната и чужбина,

запознаването с различни материали по проблематиката, множеството контакти и дискусии

с колеги от страната и чужбина и възможността да владея чужди езици (английски език и

гръцки език) на високо професионално ниво създадоха у мен убеждението, че

икономическата наука може да бъде насочена към описване и изследване на феномените,

касаещи икономическото развитие на Европейския съюз – вътреобщностно и по отношение

на връзката ЕС – световно стопанство. В този смисъл научноизследователската и

преподавателската ми дейности са с акцент върху европейската икономическа

проблематика и научният анализ, обработка и тълкуване на регистрираните и очаквани

изменения в зависимостите, касаещи икономическото развитие на ЕС.

В качеството ми на учен съм участвал в различни научноизследователски и

преподавателски проекти с различна тематика (посочени са в справките).
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В качеството ми на Научен секретар на ФИСН съм изпълнявал и функцията на

представител на ФИСН в Управителния съвет на поделение „Научна и приложна дейност”

/НПД/ на ПУ „П. Хилендарски” в периода 2014/2015 г. Активната ми

научноизследователска и преподавателска дейност може да бъде проследена в приложените

справки.

ІІ. Резюме – самопреценка на научната продукция и публикациите в

специализирани научни издания, с които участвам в настоящия конкурс – чл. 65. (1),

т. 3 и т. 4 от ПРАСПУ.

За участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по

професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и международни

икономически отношения – Европейска икономика) представям общо 29 научни труда.

Подлежащи на рецензиране в настоящия конкурс са именно тези 29 научни труда,

които не са представяни в процедурите за придобиване на образователната и научна степен

„доктор“ и за заемане на академичната длъжност „главен асистент“. Публикациите (6 броя)

представяни при придобиването на ОНС „Доктор” и които не следва да се предмет на

научна рецензия по този конкурс са описани в Автореферата за ОНС „Доктор”, приложен в

настоящата документация.

Структурата на научните трудове, които подлежат на рецензиране е следната:

Публикации Самостоятелно
авторство

Съавторство Общо

Монографии 1 бр. 1 бр. 2 бр.
Студии 1 бр. 7 бр. 8 бр.
Статии 11 бр. 2 бр. 13 бр.
Научни доклади 2 бр. 0 бр. 2 бр.
Учебни помагала 1 бр. 2 бр. 3 бр.
Книга 0 бр. 1 бр. 1 бр.

Общо 16 бр. 13 бр. 29 бр.
/от тях 8 бр. са на
английски език/

Както може да се види от приложената таблица, от представените за рецензиране 29

научни труда, 16 са самостоятелни, а 13 са в съавторство; 8 са на английски език, а

останалите 21 са на български език. Научните резултати са представени в различни

публицистични формати – международни, национални, регионални, университетски.
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Предмет на настоящата анотация са 29 публикации, като получените резултати,

научните и научно-приложните приноси в тези публикации могат да бъдат обединени в

следните четири тематични направления:

Първо тематично направление – научни трудове по европейска икономика и

интеграция;

Второ тематично направление – научни трудове свързани с международните

икономически отношения, институционализма, публичните политики, синдикалните

проблеми, социалните неравенства, трудовите пазари и бедността;

Трето тематично направление – научни трудове свързани с международно

признати разработки на Нобелови лауреати по икономика;

Четвърто тематично направление – научни трудове на световна икономическа

проблематика, икономически модели и глобалната криза;

В следващата таблица е представена справка на научната продукция по посочените

четири тематични направления, както и общият брой страници на представените 29

публикации, така и броят страници на самостоятелно участие в тези публикации.

ТЕМАТИЧНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО
/бр. страници/

САМОСТОЯТЕЛНО
УЧАСТИЕ

/бр. страници/
I. 556 378
II. 364 113
III. 549 198
IV. 218 47

НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ 1’687 страници 736 страници

Както може да се види от представената справка, общият обем научна продукция, в

който съм участвал е 1’687 страници, а самостоятелното ми участие е 736 страници.

Обемът от публикации, които са участвали за ОНС „Доктор” и не участват за рецензиране в

настоящия конкурс е 100 страници; а обемът на дисертационния труд за ОНС „Доктор” е

213 страници.

Първото тематично направление отразява основният ми академичен интерес в

областта на европейската икономика и интеграция. В това тематично направление са

посочени 12 броя научни публикации. Общият обем от научна продукция, измерен в брой

печатни страници по това направление е 556 страници в общо участие, а самостоятелното

ми участие е 378 страници.



гл. ас. д-р Атанас И. Владиков
Факултет по икономически и социални науки, ПУ „П. Хилендарски”

Страница 6 от 11

Структурата на публицистичната дейност по това направление е, както следва:

 1 бр. самостоятелно монографично изследване;

 1 бр. учебно помагало – в авторски колектив;

 2 бр. студии – в съавторство;

 6 бр. самостоятелни статии;

 1 бр. статия – в съавторство;

 1 бр. самостоятелен доклад

Във връзка с доказване на самостоятелното авторство е приложен Разделителен

протокол за доказване на авторство в съвместни публикации (с покойния вече

председател на Съюз на икономистите в България и виден обществен деец и синдикалист –

проф. дфн. Кръстьо Петков) в настоящата документация.

В монографичното изследване (1) е представена спецификата на функционирането

на интегрирания трудов пазар на Европейския съюз с помощта на специализиран

изследователски инструментариум. В това изследване се очертават на теоретично ниво

проблемите при свободното договаряне на единния европейски пазар на труд. В

изследването се привеждат верифицирани и утвърдени теоретични постановки, анализират

се и се синтезират различни процеси, предлагат се научни интерпретации на логическата

каузалност на пазарните феномени. В монографията е представен и съвременен

англоезичен теоретичен апарат, както и множество графични илюстрации, които

визуализират за пръв път в българската научна литература специфичните процеси на

свободно придвижване на работна сила в рамките на Европейския съюз.

През 2013 г. се публикува в авторски колектив специализирано учебно помагало (2),

което се ползва много активно от студенти от различни специалности и висши училища в

страната по проблемите на европейската икономическа и социална политика. Учебното

помагало представлява своебразна публицистична новост, защото то разкрива на достъпен

език проблемите на Европейския съюз от икономическа и социална гледна точка, а не от

политическа или правната, гледна точка – каквато е преобладаващата научна и научно-

учебна литература в страната.

В приложените студии (3) и (4) се разглеждат в съавторство /на английски език/

специфични проблеми – какъвто е проблемът с „плоския” (пропорционален) данък в

страните от Югоизточна Европа (4) и отражението на кризата върху социалния диалог в

международен план – на примера на Сърбия – страна кандидат за членство в ЕС (3).
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Студия (3) е на основата на финансиране от Международната организация по труда

/МОТ/ и представлява задълбочено изследване на международен колектив от автори;

публикацията е на архив в публицистичния фонд на МОТ.

Публикации (5), (6), (7), (8), (9) и (11) дискутират различна проблематика, касаеща

специфични дименсии от европейската интеграция като например – приобщаващия

икономически растеж, интеграционни намерения в условия на икономическа криза,

европейската политика за интеграция на различни страни, полагането на труд в

Европейския съюз, ефектите на „плоския” данък в различни страни-членки на ЕС.

Публикация (10) е на английски език и е в резултат на работа по международен

проект, който касае социалните политики, образователните политики и политиката по

заетост в региона на Югоизточна Европа и как това се вписва в условията на

икономическия преход, който страните от региона извършиха с оглед тяхното

присъединяване към ЕС.

Публикация (12) представлява доклад по проблемите на управлението на общата

енергийна политика на Европейския съюз, в който се поставят акценти върху това какъв е

икономическият залог пред това да има, или да няма ЕС обща енергийна политика.

Второто тематично направление отразява академичния ми интерес свързан с

международните икономически отношения, институционализма, публичните политики,

синдикалните проблеми, социалните неравенства, трудовите пазари и бедността. В това

тематично направление са посочени 6 броя научни публикации. Общият обем от научна

продукция, измерен в брой печатни страници по това направление е 364 страници в общо

участие, а самостоятелното ми участие е 113 страници. Структурата на публицистичната

дейност по това направление е, както следва:

 1 бр. колективно монографично изследване;

 4 бр. студии – в съавторство;

 2 бр. студии – в съавторство;

 1 бр. самостоятелна статия;

Своеобразната палитра от проблеми е в унисон с актуалните международни

проблеми на публичните политики и международните икономически отношения като

например въпросите, касаещи прилагането на пакети от мерки под етикета „политики на

остеритет”, които, на практика, орязват финансирането на публичните разходи, редуцират
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плащанията по социалните програми и дезинтегрират социалното публично пространство

поради ненамеса на държавата в регулиране на социално-икономическия баланс.

Научните изследвания, резултирали в публикации (14), (15), (16) и (17) са предмет на

тясното дългогодишно научно-изследователско взаимодействие с проф. дфн. Кръстьо

Петков и са получили широк отзвук в международната и националната научна общност.

Изследванията касаещи социалната политика през прехода в България, както и дискусията

по остерити мерките са своеобразна научна рекапитулация на последиците от

провеждането на неолиберална политика в страните от Югоизточна Европа и в

международен план. В тази група от публикации се дискутират в сравнителен

международен план различни аспекти на фрагментираността на трудовите пазари, на

социалното неравенство, на нарастването на бедността.

В колективното монографично изследване (13), финансирано чрез Националния

фонд „Научни изследвания” на МОН се очертават новостите на конкурентните позиции на

висшите училища на пазара на труда в България. Представеният авторски материал

разглежда популярни методики за рейтингови системи в чужбина и на тази основа се прави

съпоставка за това как стоят българските висши училища в международен план.

Публикация (18) е с основен фокус върху интерпретацията на институционализма и

пò конкретно на институционализма в САЩ, разгледана през личния живот и творчество на

Торстейн Веблен.

Третото тематично направление е с основен фокус върху международно

признати разработки на Нобелови награди по икономика. В това тематично направление са

посочени 7 броя научни публикации. Общият обем от научна продукция, измерен в брой

печатни страници по това направление е 549 страници в общо участие, а самостоятелното

ми участие е 198 страници. Структурата на публицистичната дейност по това направление

е, както следва:

 1 бр. самостоятелно учебно помагало;

 1 бр. самостоятелна студия;

 4 бр. самостоятелни статии;

 1 бр. книга – в съавторство;

Публикация (20) е научна студия, в която се разглеждат научните постижения на

Нобеловите лауреати по икономика през 2010 г. – проф. Даямънд, проф. Мортенсен и проф.

Писаридес.
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Научните статии (21), (22), (23) и (24) разглеждат разработки на Нобелови лауреати

по икономика на основата на научна интерпретация. Това са публикации, касаещи трудове

на проф. Роналд Коуз (Нобелов лауреат, 1991 г.), проф. Гари Бекер (Нобелов лауреат, 1992

г.) и на професорите Даямънд, Мортенсен и Писаридес.

Най-значимият интерес академичен интерес е по отношение на разработките на

проф. Гари Бекер от Чикагската икономическа школа, тъй като успешно защитеният от мен

дисертационен труд (през 2013 г.) в Университет за национално и световно стопанство

/УНСС/ е по проблемите на човешкия капитал и неговата метрификация. В този смисъл, по

това тематично направление има своеобразно надграждане – произведено е учебно

помагало (19) по този въпрос, което обслужва студентите в магистърската програма по

„Управление на човешките ресурси” на ФИСН.

На основата на съвместен проект с колеги от юридическия факултет на ПУ „П.

Хилендарски” се разработи и книга (25), касаеща семейните отношения в променящия се

свят, в която аз имам собствено участие, като предлагам методика и аргументи за оценка на

човешкия капитал формиран в условията на граждански брак.

Четвъртото тематично направление е свързано с разглеждането на въпроси от

световната икономическа проблематика, икономическите модели и глобалната криза. В

това тематично направление са посочени 4 броя научни публикации. Общият обем от

научна продукция, измерен в брой печатни страници по това направление е 218 страници в

общо участие, а самостоятелното ми участие е 47 страници. Структурата на

публицистичната дейност по това направление е, както следва:

 1 бр. учебно помагало – в съавторство;

 1 бр. студия – в съавторство;

 1 бр. статия – в съавторство;

 1 бр. самостоятелен доклад;

Учебното помагало (26) е свързано с предлагането на специфични модели за

решаване на икономически задачи; моята част е свързана с прилагането на софтуерно

приложение при решаването на задачи по метода „симплекс” /оптимизационни решения/.

Студията (27) касае проблемите на глобалната криза и регионалните икономически

нагласи, която студия е в резултат на провеждането на серия от анализи на кръга от

изследвания по линия на Европейското социално изследване 2006/2009 г.
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В статията в съавторство (28) е организирана дискусия върху правно-икономическия

дизайн за формиране на критерии за публично-частно партньорство /ПЧП/ в региона на

Югоизточна Европа. ПЧП е нова област на приложение за страната; все още материята „се

проработва” от българския законодател. Освен в законодателен ракурс, и в практически

план, се интересувам също и от академичните аспекти по проблематиката „публично-

частно партньорство”; аз водя и дисциплината „Публично-частно партньорство” във

Факултета по икономически и социални науки.

В самостоятелния доклад (29) е организиран аналитичен преглед на позициите на

някои от позициите на международните икономически и финансови институции относно

глобалната криза. Вниманието в този доклад е насочено към актуалните институционални

виждания и тенденции за регулиране на световното стопанство чрез по-активна

регулаторна намеса.

И накрая, приложени към документацията, но без да бъдат обект на научна рецензия

– са два самостоятелни специализирани научни превода от английски език: единият е на

книгата на проф. Гай Стендинг – „Прекариатът – новата опасна класа”, София, 2013 г., ИК

„Труд и право”, 396 печатни страници; а другият е на лекцията на проф. Гари Бекер по

повод връчването му на Нобелова награда по икономика през 1992 г., като преводът е

публикуван в годишния сборник „Научни трудове” № 5 на ФИСН през 2007 г. с общ брой

на печатните страници – 34.

На последно място по изброяване, но не по значимост е отразената справка на

забелязаните цитирания и позовавания на публицистичната ми дейност. Забелязани са общо

9 цитирания и позовавания, като 2 са на чужди автори на публикации на английски език, а

останалите 7 са от български учени на публикации на български език.

ІІІ. Самооценка на приносите

Съобразно тематичната свързаност на отделните публикации научните приноси и

тяхната самооценка могат да бъдат подредени, както следва:

1. От методологическа гледна точка е разработена концептуална рамка за

изследване същността и типологизацията на специфични проблемни полета в

сферата на интегрирания трудов пазар на Европейския съюз на основата на

самостоятелно монографично изследване и публикации /публикации (1), (5), (6)/;

2. Разработени са синтезирани модели за обясняване на различни модели от

функционирането на европейската икономика и приобщаващите се към нея

кандидати за членство /публикации (3), (4),(7), (8), (9), (10), (11) и (12)/;
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3. Научното познание в областта на европейската икономика и интеграция е

адаптирано към методите за популяризиране и обучение посредством

систематизация на актуална европейска проблематика чрез учебно помагало

/публикация (2)/;

4. Разработена и приложена е методология за изследване и сравнение на

ефективността на неолибералните публични политики на остеритет в два

аспекта – по отношение на икономическия преход и по отношение на условията

на световна икономическа криза /публикации (14), (15), (16), (17)/;

5. Разработена е методика за сравнителен анализ и оценка на

конкурентоспособността на качеството на образователния продукт на

българските висши училища при реализацията на образованите лица на пазара

на труда /публикация (13)/;

6. Изучени, приложени и внедрени в българската икономическа наука са водещи

разработки на Нобелови лауреати по икономика /публикации (20), (21), (22),

(23), (24) и (25)/;

7. Извършени са множество изследвания и верификации върху приложенията на

концепцията „човешки капитал” на Нобеловия лауреат – проф. Гари Бекер,

което резултира в оригинален авторски курс в българското академично

пространство, подкрепен с учебно помагало /публикация (19)/;

8. Разработени са подходи за прилагане на различни модели (фирмени и

институционални) за решаване на икономически задачи в условията на

оптимизационна матрица за взимане на решения на фирмено ниво, в условията

на публично-частно партньорство (на фирмено и институционално ниво) и в

условията на икономическа криза (на ниво публични институции) /публикации

(26), (27), (28) и (29)/;

10.07.2017 г. Изготвил: ........................................................

гр. Пловдив /гл. ас. д-р Атанас Владиков/


