
СТАНОВИЩЕ 

от д.ик.н. Росица Рангелова Павлова, професор в Института за икономически изследвания при 

Българска академия на науките 

за материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Пловдивския университет“(ПУ) „Паисий Хилендарски 

 Със заповед № Р33-4369 от 08.09.2017 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" съм 

определена за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност 

‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 3. Социални, сторански и правни науки; 

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност “Световно стопанство и 

международни икономически отношения – Европейска икономика“.  

 

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

интернет-страница на ПУ "Паисий Хилендарски" за нуждите на катедра „Маркетинг и МИО“ 

към Факултет по икономически и социални науки (ФИСН), като единствен кандидат участва 

гл.ас. д-р Атанас Игнатов Владиков от катедра „Маркетинг и МИО“.  

 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

За участие в обявения конкурс за доцент е подал документи единствено гл.ас. д-р Атанас 

Игнатов Владиков от катедра „Маркетинг и МИО“ към Факултет по икономически и социални 

науки ПУ "Паисий Хилендарски". 

Представеният от него комплект материали на хартиен и електронен носител е напълно 

в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

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

„Паисий Хилендарски“. Нещо повече – прави впечатление изключителната пълнота, 

акуратност и прецизност на подредените многобройни документи. 

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’. 

2. Кратки биографични данни  

 Според представените автобиографични данни кандидатът за доцент гл.ас. д-р Атанас 

Владиков отговаря на изискванията към обявения конкурс. Той има бакалавърска степен на 

обучение по МИО (1998-2002 г.), има магистърско образование в САЩ – Специалност 

„Стопанско управление”, специализация „Бизнесадминистрация”; защитава дисертационен 

труд в България – УНСС на тема „Оценка на възвращаемостта на инвестициите в човешки 

капитал чрез пазарните равнища на работната заплата /на примера на реализацията на 

специалистите с висше образование на пазара на труда в България”, с което получава ОНС 

„Доктор” (2010-2013 г.). От 2007 г. е преподавател във ФИСИ на ПУ, като преминава 

последователно през степените асистент, старши асистент и сега е главен асистент (от 
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февруари 2012 г. насам). Участвал е в научни форуми в страната и чужбина. Участвал е в 

различни научноизследователски и преподавателски проекти. Научен секретар е на ФИСН.   

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

Оценка на учебно-педагогическа дейност 

През годините от 2007 досега  гл.ас. д-р Атанас Владиков води упражнения и по-късно 

преподава по различни специалности отначало в ОКС „Бакалавър”, а по-късно и в 

магистърски програми – „Финанси”, „Маркетинг”, „МИО”, „Макроикономика”, „Стопанско 

управление”, „Политология” и др. Академичната справка показва, че през учебната 2016/2017 

г. той е имал натовареност от общо 210 ч. лекции и 75 ч. упражнения; разработил е учебни 

програми по следните 6 дисциплини: 1. Европейска икономика (редовно и задочно обучение) 

(от академичната 2017/2018 г.); 2. Политики на Европейския съюз (редовно и задочно 

обучение); 3. Обща търговска политика на Европейския съюз (в магистърските програми); 4. 

Икономическа и социална политики на Европейския съюз (в магистърските програми); 5. 

Управление на човешкия капитал (в магистърските програми); 6. Публично-частно 

партньорство (редовно и задочно обучение).  

Има издадени учебни помагала, включително и по организиране на учебния процес, като 

предава и опита си от обучението си в САЩ.  

 

   Оценка на научната и научно-приложна дейност  

 Кандидатът е приложил надлежно общо 29 научни труда, в т.ч. 2 монографии – една 

самостоятелна и една в съавторство, 8 студии – 1 самостоятелна и 7 в съавторство, 13 научни 

статии – 11 самостоятелни и 2 в съавторство, 2 броя самостоятелно подготвени  научни 

доклади, 3 броя учебни помагала – 1 самостоятелно и 2 в съавторство и 1 книга в съавторство. 

От общия брой публикации 21 са на български и 8 на английски език.  Значителна част от 

статиите са всъщност публикувани доклади от участие в конференции и преводи. Сумарно, 

общият обем на научната продукция е 1,687 страници, от които 736 са самостоятелно 

разработени от кандидата и са достатъчни, за да покрие изискванията. 

   Кандидатът обособява публикациите си в четири тематични направления, като 

първото е европейска икономика и интеграция и най-пълно се покрива с изискванията по 

конкурса. По него има и най-голям обем публикации в сравнение с другите направления – 

както самостоятелно, така и в съавторство. Имам забележки към това обособяване. Според 
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мене второ и четвърто  тематично направление се припокриват в частта им за МИО, още 

повече, че четвъртото е със сравнително малко самостоятелно участие на кандидата, а третото 

е малко изкуствено определено – то се отнася до научни трудове и житейския път на Нобелови 

лауреати по икономика, работили по различни проблеми, които се намират тук в другите 

тематични направления (човешки капитал, институционализъм и др.); второто е твърде пъстро 

по обхват (МИО, институционализъм, публични политики, синдикални проблеми, социални 

неравенства, трудови пазари и бедността). Безспорно обаче сред изследваните проблеми 

преобладават тези на пазара на труда, организация на труда, управление на човешкия капитал, 

бедност и социални въпроси в България и в контекста на европейската икономика.  

  

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

  При анализа на представените публикации на гл.ас. д-р Атанас Владиков се забелязват 

редица научни, научно-приложни, приложни и методически приноси.  

 1. Като най-значимо за конкурса приемам самостоятелното монографично изследване 

„Интегрираният трудов пазар в Европейския съюз....” (2016 г.), което изпълнява условията на 

хабилитационен труд и съдържа ценен анализ на този пазар с помощта на специализиран 

инструментариум. В него се привеждат верифицирани и утвърдени теоретични постановки и 

се предлагат научна интерпретации на логическата договореност на пазарните феномени, 

както и  приложимост на еластичностите на кривите на търсене и предлагане на труд в ЕС. По 

този начин авторът доказва с избрани от него средства значими нови страни на вече 

съществуващи научни области и проблеми в областта на пазара на труда в ЕС. Представен е 

съвременният англоезичен теоретичен апарат, с което се трансферират познания у нас върху 

специфичните процеси за свободно придвижване на работна сила в рамките на ЕС. 

2. Намирам за ползотворна съвместната работа на кандидата с покойния вече проф. д.с.н. 

Кръстьо Петков. Очевидно е съвпадението между двамата на вниманието им към различни 

поставени от тях въпроси и взети решения. Проф. Кръстьо Петков според мене беше виден 

икономист с оригинален поглед върху икономическото развитие и с чувствителност към 

социалните въпроси и политики по отношение на пазара на труда. Тук двамата освен други 

основни въпроси изследват парадокса на заплащане според образователния ценз, атипичните 

форми на заетост като показател за намаляване на мобилността на заетите, но според мене би 

трябвало да се отиде по-нататък в анализа защо това явление е толкова типично за страните от 

ЦИЕ и др.; разглеждат още неравенствата, бедността, ролята на синдикатите и публичната 
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политика и т.н. Надявам се в лицето на д-р Атанас Владиков  да видим продължителя на 

идеите и енергията на проф. Кръстьо Петков. 

3.  Като следващ обобщен принос на кандидата изтъквам голямата тематична широта на 

изследваните проблеми, което само по себе си го представя като личност с широки научни 

интереси и любознателност. Силата му като автор е във формулирането и обосноваването на 

изследваните проблеми; прилагането или обосноваване на нови методи или анализ на 

изследваното явление; доказване с избрани от автора средства на съществени нови страни на 

вече съществуващи научни области. В голямото разнообразие от изследвани проблеми от 

кандидата освен другите такива са за европейската социална политика, конкурентните 

позиции на университетите в България от гледна точка на пазара на труда, ПЧП, глобалната 

криза и нейните последици и мн.др.  

  Представените публикации показват значимостта на приносите на гл. ас. д-р Атанас 

Владиков и могат да служат за обогатяване на теоретичните, научно-приложните и 

учебно-методическите знания в страната по изследваната проблематика. Теоретичните му 

разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към 

учебната работа. 

 Представен е списък на 9 цитирания на автора Атанас Владиков, но три от тях 

(последните в списъка) са самоцитирания и те не се признават. 

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

В представените публикации се очертават личните приноси на кандидата. Той се 

откроява безспорно с предпочитанията към съвременни методи на изследване и собствени 

според мене реалистични позиции. Колективните публикации обаче, които кандидатът 

представя като общ обем,  надвишават над два пъти обема на самостоятелните. От друга 

страна, това  може да бъде и белег на добро колегиално сътрудничество. 

 

5. Критични забележки и препоръки 

Критичните ми бележки са  насочени към твърде широкото амплоа на кандидата по 

отношение на изследваната тематика. Разбирам, че понякога житейски така се получават 

нещата, отчитам и обстоятелството, че той успешно се справя с това както като изследвана 

проблематика, така и като курсове на обучение, които му се налага да преподава в ПУ. 

Препоръката ми обаче е да се придържа към по-тясна проблематика, която да се свърза с него 
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от научната и по-широка общественост. Всъщност това и сега се чувства – неговата първа 

територия са  проблемите на организацията на труда, икономика, организация и управление на 

човешкия капитал в България и в рамките на икономиката на ЕС и му препоръчвам да 

продължава с тях, защото са много актуални и важни и за страната ни, и за ЕС.   

Предлагам на автора да изчисти българския си език от някои чуждици като касаещи, 

референция, дименсия, остерити мерки и др. 

6. Лични впечатления 

Нямам лични впечатления от кандидата, но подадените от него документи и 

съдържанието им го представят като  взискателен човек и висок професионалист. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постигнатото от гл.ас. д-р Атанас Игнатов Владиков в учебната и 

научноизследователската дейност съответства на специфичните изисквания на Факултета по 

икономически и социални науки, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на 

ЗРАСРБ. С показаните качества и постижения кандидатът доказва своите силни страни и 

добри перспективи, които могат да бъдат полезни за университета, в който се провежда този 

избор. 

На основата на анализа на представените в конкурса материали и научни трудове от 

гледна точка на тяхната значимост, съдържащи научни (теоретични), научно-приложни и 

приложни приноси, давам своята положителна оценка 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 международни 

икономически отношения – Европейска икономика“.   

 

 

 

29.10.2017 г.   Изготвил становището:  

    проф. д.ик.н. Росица Рангелова 


