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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от д-р Цветанка Стефанова Инджова - професор по Маркетинг, 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“  

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и 

международни икономически отношения – Европейска икономика) 

в Пловдивския университет„Паисий Хилендарски“ 

 

 В конкурса за академичната длъжност „доцент“, обявен в ДВ бр. 46 

от 9 юни 2017 г. и в интернет-страница на Пловдивския 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 ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“. 

1. Общо представяне на процедурата и на кандидата 

 Досега близо 15 години от живота и професионалното развитие на 

кандидата за академичната длъжност „доцент“ са свързани с ПУ „П. 

Хилендарски“. Д-р Владиков е преминал през всички етапи на обучение 

и на научно израстване: започва с 4-годишен период  бакалавър „МИО“, 

следва защита на магистърска степен по „Бизнес администрация“. През 

2007 г. е назначен на трудов договор във ФИСН и започва да се 

придвижва с добра атестация в академичната йерархия - „асистент“, 

„старши асистент“, „главен асистент“. По същото време следва в 

магистърска програма „Бизнес администрация“ на Университет на 

Централна Оклахома, град Едмънт, щат Оклахома /САЩ/. В периода 

2010-2013 г. г. е докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС – София. Паралелно с 

научно-преподавателската дейност на д-р Владиков се възлагат и някои 

административни задачи – „Научен секретар по  международно 

сътрудничество и управление на проекти“ на ФИСН; член на 

Управителния съвет на поделение „Научна и приложна дейност на „ПУ 

Хилендарски“.  

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 Преподавателската и изследователската дейност на д-р Владиков 

като цяло са близки по тематика до научната специалност, по която е 

обявен конкурсът. Те обхващат съществени въпроси за развитието на 

съвременната икономическа наука и стопанска практика като ги 

разглеждат в теоретико-постановъчен и практико-приложен аспект. 
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 Научната дейност е провеждана от д-р Владиков самостоятелно или 

в екип, включително в рамките на проекти с външно финансиране 

/Национален фонд „Научни изследвания“ на МОН, Международната 

организация по труда – МОТ, Фондация „Фридрих Еберт“/. Кандидатът 

има шанса през последните няколко години да работи съвместно и в 

съавторство с проф. Кръстьо Петков. 

 Владеенето на чужди езици /английски, гръцки/ е предпоставка за 

участие на д-р А. Владиков в различни научни изяви и форуми с 

международен характер, за достъп до материали с разнообразна 

проблематика, за контакти и включване в дискусии с учени от различен 

ранг. Това са безценни източници на знание, които гарантират широка 

информираност, осигуряват актуалност на публикациите. Научната 

специалност „Световно стопанство и МИО – Европейска икономика“ 

предполага комплексно изследване на икономиките на всички 

европейските държави -  членуващи в ЕС и  извън него.  В публикациите  

на д-р Владиков акцентът е  поставен върху проблематиката, свързана с 

ЕС. В съавторство в рамките на учебно помагало /№ 2/ и на една студия 

/№ 27/ са анализирани европейската икономическа и социална политика 

и регионалните икономически нагласи вследствие на глобалната криза. 

 Материалите  с №№ 7, 8, 9, 12, 28, 29 също могат да се отнесат  към 

„палитрата от европейски проблеми“. Те отразяват например позициите 

на международни икономически и финансови институции относно 

глобалната криза; избора на критерии за  публично-частно партньорство; 

енергийната политика  на ЕС и др . Целта е да се проучат световните 

тенденции, които оказват пряко въздействие върху съвременното 

европейско развитие и стокообмен. 

 Съдържанието на повечето от предоставените публикации подсказва, 

че  основният академичен интерес на  кандидата  е насочен конкретно 

към проблемите на европейския трудов пазар. По отношение на 

трудовата тематика д-р Владиков  задълбочава научния анализ, 

преминава към по-прецизна обработка и  тълкуване на регистрираните и 

очаквани изменения при прехода към общоевропейски пазар на труда. 

 В монографията /№1/ е направен опит да се даде по-голяма 

теоретико-приложна яснота относно характера на процесите на търсене 

и предлагане на труд на един наднационален пазар и да се изследва 

начинът, по който еластичността при кривите на търсене и предлагане 

на труд се отразява върху интегрирания трудов пазар на ЕС. За целта са 

осмислени критично теоретичните виждания на неокласическата школа 

в икономическата наука, а при анализа  се прилага специализиран 

икономически инструментариум.  
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 В публикациите от Списъка с №№ от 3 до 6, 10, 11 и от 13 до 17 

включително, са разгледани отделни аспекти на трудовите пазари като 

проблема с „плоския данък, отражението на кризата върху социалния 

диалог в международен план и др.  Седем от разработките са написани в 

съавторство с проф. К. Петков. Приложени са разделителни протоколи. 

 Раздела /от № 19 до № 25 включително/, в който кандидатът 

разглежда самостоятелно /1 учебно помагало, 1 студия, 4 статии/ и в 

съавторство /1 книга/ научните публикации на Нобелови лауреати по 

икономика, приемам само „за сведение“. Обобщавайки 

впечатленията си от научната работа на кандидата за „доцент“, бих 

посочила неговата компетентност като изследовател на актуални и 

перспективни проблеми, както и способността му да извежда и 

аргументира собствени научни позиции. 

 Цитиранията и позоваванията са 9 на брой - в 2 чуждестранни и 7 

български публикации. 

 Тематичната насоченост на преподавателската дейност на д-р 

Владиков се препокрива в по-голяма степен с темата на конкурса. 

Понастоящем това са лекционните курсове „Политики на ЕС“, 

„Публично-частно партньорство“ и „Икономика на труда“. Те се 

провеждат  със студенти бакалаври от различни специалности, редовно и 

задочно обучение.       За магистърските програми д-р Владиков предлага 

3 нови теми - „Обща търговска политика на ЕС“, „Икономическа и 

социална политика на ЕС“, „Управление на човешкия капитал“ и една 

нова /“Европейска икономика“/ за бакалаврите. За нуждите на учебната 

работа във  ФИСН академичните курсове са разработени в различни 

формати – ECTS и Syllabus. 

  Годишната академична заетост на д-р Владиков за 2016-2017 г. – 

лекции и упражнения, съответства на приетите в ПУ „П. Хилендарски“ 

стандарти. Преподаваният материал се актуализира и обогатява както по 

съдържание, така и с иновативни и интерактивни методи. 

Непосредствено приложение в учебната практика имат разработките от 

списъка с публикациите № 13 и № 26 - специфични модели за решаване 

на икономически задачи; софтуерно приложение при решаване на задачи 

по метода „симплекс“.  От Фондация „Фридрих Еберт“ е изпратено 

положително становище в потвърждение на активното участие на 

кандидата д-р Владиков в организирането, провеждането и 

разработването на лекторски материали по програмата за обучение 

„Лятна академия за социална демокрация“. 

 В приложената  справка на приносите са посочени 8  с научен и 

научно-приложен характер. Те са точно дефинирани от кандидата за 

заемане на академична длъжност „доцент“. Имам известни резерви 
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относно приносите с № 3 и с № 8. Считам, че следва да отпадне принос 

№ 6 в този си вид. По линия на преподавателската дейност може да се 

формулира още един и дори 2 приноса – например във връзка с 

организирането на учебния процес в курсовете на д-р Владиков чрез 

прилагане на формата Syllabus. И още - благодарение на чуждоезиковата 

си подготовка, любознателност и амбициозност с помощта на своите 

научни преводи д-р Владиков приобщава студентската аудитория към 

постиженията на водещи учени, в т.ч. Нобелови лауреати, в областта на 

икономическите знания. 

3. Критични бележки и препоръки 

 Д-р Владиков занапред да подхожда по-избирателно и да не се 

„разпростира“ тематично.  Да целенасочва работата си /научната и 

преподавателска/ в трайно избрани направления, за да постига 

комплексност и дълбочина при решаването на икономическите задачи и  

проблеми. Прескачането от едно към друго „модно“ научно увлечение 

не е присъщо и не се възприема добре от научната общност. 

 4. Заключение 

 Оценката ми за цялостната дейност на д-р Атанас Игнатов Владиков 

е положителна - той притежава необходимите качества на преподавател 

и изследовател. Това ми дава основание да твърдя, че отговаря на 

изискванията на нормативните документи – Закон за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане, да бъде избран да заеме академичната длъжност „доцент“ в 

област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8 Икономика (Световно стопанство  и 

МИО - Европейска икономика).   

 

 

14 октомври 2017 г.    Подпис:    

       /проф. д-р Цветанка Инджова/ 


